Protokoll
Styrelsemöte för Newmaninstitutets studentkår
Torsdagen den 25 februari 2016
Närvarande: Gustav Ahlman, Joseph Rizk, Joakim Breding
§ 1.
Mötets öppnande
Joseph Rizk förklarade mötet öppnat.
§ 2.
Val av justerare
Till justerare valdes Joakim Breding.
§ 3.
Fastställande av dagordningen
Efter att punkten föregående protokoll strukits fastställdes den bifogade dagordningen.
§ 4.
Aktiviteter för studenter
Joseph läste upp ett mail från Malin Åhrlin, vidarebefordrat från Markus Tengelin (se
bilaga). Joakim meddelade att Rikard sagt att vi måste tänka på att vi i styrelsen har
begränsade möjligheter att engagera oss när det gäller tid. Joakim menade att när det
gäller Erasmusstudenternas resa till Tallinn i mars så är det numer för sent att arbeta
för att öppna den för övriga studenter. Det var sent redan när mailet från Malin
skickades i slutet på januari. Beslut: Newmaninstitutets studentkår ska inte engagera
sig för att övriga studenter på Newman ska kunna följa med på Erasmusstudenternas
Tallinnresa i mars, men är öppen för framtida liknande förslag. I sådana fall önskar vi
information om resan minst ett kvartal i förväg.
Joakim föreslog att man gemensamt kunde gå på biofilmer på Fyris Bio när det går
filmer med koppling till studierna på Newman, följt av fika eller öl där man samtalar
om filmen. Alternativt skulle man kunna visa en utvald film själva i aulan. Joakim
föreslog även vandring till Gamla Uppsala senare i vår. Även någon gemensam
aktivitet på Valborg föreslogs, exempelvis, picknick eller att man tillsammans går och
lyssnar på musik. Joseph föreslog en dagsutflykt till Marieudd med kanotpaddling. Vi
borde även arrangera en gästföreläsning. Förslag på föreläsare: Torgny Lindgren, Elise
Ingvarsson, Tobias Hägerland, Johan Mårtensson, P. Ingmar Svanteson OSB.
Ytterligare ett förslag är en festmåltid i finrummet med Edward Blom som kock,
inklusive undervisning om vett och etikett vid fina middagsbjudningar.
Vi tycker att det vore bra med välkomnande aktiviteter i början av höstterminen där
nya studenter introduceras. Exempel på sådana aktiviteter skulle kunna vara att visa
lokalerna, ge information om studenternas möjligheter att kontakta studentkåren,
rektorn, administratören och deras mentorer, träffa vaktmästaren och få taggar, träff
med gamla studenter och samtal om studieteknik, samt stadsvandring.
Vi är öppna för samarbete när det gäller resor under höstterminen, men när det gäller
utlandsresor så kan vi som mest lova att hjälpa till med att sprida information och
samla in anmälningar. När det gäller resor i närområdet kan vi tänka oss att
kårstyrelsen kan engagera sig mer praktiskt.

§ 5.
Lokalerna i S:ta Eugenia
Joakim påpekade att Newmaninstitutet bör överväga om lokalerna i S:ta Eugenia
kyrka i Stockholm är lämpliga för föreläsningar och som miljö för studenter att mötas
i. Det saknas uppehållsrum och möjligheter till förfriskningar, och lektionerna störs av
körövningar, gudstjänster och andra aktiviteter. Föreläsningslokalen är dessutom
syrefattig, skräpig och saknar naturligt ljus. Det saknas även resurser för lärarna i form
av exempelvis whiteboard-pennor och mikrofon.
§ 6.
Mötet avslutas
Joseph Rizk avslutade mötet.
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