
Styrelsemöte 171212

1. Val av justerare  
Simon Lavén  

2. Sekreterare  
Föregående protokoll  

3. Ordförande  
- Examen vt-18:  
   —> Ordförande skall kontakta Ledamot Emilia Lindblad om de behöver hjälp med 
planeringen.  
   —> CURA’s styrelse planerar mer efter årsskiftet.  
 
- Nollning:  
   —> 37 st faddrar anmälda för tillfället.  

4. Vice ordförande  
- Det går att söka extrajobb på Rullarnas  

5. Ekonomi 
- Ingen vinst av julsittningen  
- Ej definierat vinsten efter tacksittningen ännu  
- Skuld till BAMSE är 35 175 kr som skall betalas innan årsskiftet  
- CURA’s gamla kontot är spärrat  
- Sista fakturadatum för NewBody är den 26/12  

6. Sexmästeri 
- NewBody har kommit och delas ut  
- CURA är inbjudna på efterfest den 10/3 efter BAMSE’s ovvesittning  

7. PR/IT 
- Mer marknadsföring om CURA’s styrelse  

8. Idrott 
- Nytt material har köpts in som ska delas med BAMSE, dess faktura finns i förrådet  

9. Utbildning 
- Möte med en kårrepresentant från Studentkåren förra veckan tillsammans med olika 
föreningar. Mötet innehöll  
   —> Vad som händer i olika föreningar 
   —> Vad kårrepresentantens tjänst innebär 
   —> Ett dokument på KAU som innefattar alla rättigheter och skyldigheter som 
studenter besitter  
   —> Det skall bokas ett nytt möte med denne kårrepresentant 
   —> Det är inte skolan som betalar för reseersättning för praktiken utan …?  
 
- CURA’s styrelse skall framföra vad vi vill skall utvecklas, såsom kritik mot lärare, 
kursplan, hastiga ändringar i schemat, osv.  
- Studentkåren skall sektioneras för att utveckla studentlivet  
- Studenter kan kontakta vårdförbundet för reseersättning på praktiken  



- LadoK = kontaktuppgifter om studenter står där, kommer uppdateras under hösten/
våren. 
- Tentamensanmälan kommer förkortas till 2 veckor, kan förmodligen ej komma till 
tentan oanmäld. Universitetet kommer informera studenterna om detta vecka 2, 2018.  
- Mexica: har på sin hemsida att personer som fått VG på sina tentamens lägger ut 
dessa som alla kan kolla på, kontaktar PR/IT för mer information.  
- Ovanstående möte kommer hållas kontinuerligt, nytt möte 5/2 som 
utbildningsansvarig går på.  
- Förslag av CURA’s styrelse:  
   —> Vid varje kursutvärdering lämnas ett formulär in om någon specifik händelse som 
du tyckt var orättvis. Detta lämnas till styrelsen och inte lärarna.  
   —> Styrelsen kan agera hjälp om studenter ej vill gå till kåren om problem eller 
liknande, vi är här för dem att hjälpa studenter.  

10.  Övrig fråga  
- Sekreterare kontakta Vårdförbundet för att se om de ska ge diplom till bästa 
examensarbete  

11. Nästa styrelsemöte  
- 170110  

12.  Mötets avslutande 


