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SLUSS nyhetsbrev
Ordförande Isabella Hallberg Sramek
Vice ordförande Karolina Ottosson
Hej!
Förutom Alnarp, så är nu alla SLUs campus täckta av snö. Härligt va? Det tycker i alla fall jag!
På Ultuna har jag och Karolina, förutom att gå på möten, jobbat en del med att se över SLUSS utgifter
under året som gått samt föregående år för att kunna lägga en bra budget för nästa år. Vi har också
funderat en del över nästa års verksamhetsplan samt börjat nysta i vissa delar som inte hunnits med i
år. Förutom detta har vi också förberett en del andra grejer inför SLUSS årsmöte, tex varit aktiva i
rekryteringen av en ny vice ordförande, kassör och studentrevisor. Idag är dessutom sista
ansökningsdag för dessa befattningar.
Vi har också varit iväg på SLUSS fokusråd i Skinnskatteberg, där SLUSS styrelse hade gjort de mesta av
arbetet och jag och Karolina stod för samordningen och sammanfattningen. Så ett stort tack till
styrelsen som hade gjort ett väldigt bra jobb och ett stort tack till SMS för gott värdskap!
I början av denna vecka var jag ner och var med på invigningen av SLUs nya biotron nere på Alnarp. På
invigningen var både SLU-studenter och -personal, näringsliv samt andra universitet närvarande vilket
var riktigt skoj. Av kårerna var både ULS, ASK och LMK närvarande och efter invigningen fick vi också gå
på en riktigt spännande rundvandring inne i biotronen. För att läsa mer om vad en biotron är, hur den
ser ut och vad man tänkt använda den till kan ni läsa på SLUSS blogg.
Just nu, i skrivande stund, är Karolina nere i Tyskland på ELLS studentkonferens och representerar oss
studenter internationellt, vilket är riktigt häftigt! Mer om det kommer också på bloggen.
Avslutningsvis så väntar vi med spänning på att ansökan till SLUSS befattningar ska stänga, så att vi
äntligen ska få veta om vårt och kårernas rekryteringsarbete har lönat sig, eller om vi måste ta ett
omtag på detta.
Senaste nytt från SLUSS presidium genom Isabella Hallberg Sramek

Tidigare möten
Utbildningsadministrativ nod 20 okt: På noden pratade man bland annat om att man vill förbättra
välkomnandet av de nya studenterna genom att tydliggöra ansvarsfördelning samt utreda vad man vill
att studenterna skall ha för bild av SLU som nya studenter och hur man förmedlar den bilden. Detta
gäller självklart välkomnandet både av våra svenska och utländska studenter. Man pratade också en
del om programutvärderingar och hur man kan använda sig av och utveckla dem. Där fick jag föredra
de fördelar vi studenter ser med programvärderingar tex att det är ett bra verktyg för att se om
programmen har en röd tråd, hur balansen mellan teori och praktik, koppling till näringsliv och
forskning osv fungerar på programmen i stort.
Ledningsråd 24 okt: På ledningsrådet uppmärksammade jag studentinflytandepolicyn och informerade
att det är universitetets ansvar att bjuda in oss studenter och att möjliggöra deltagande samt att det
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är upp till oss att besluta om vi anser det lämpligt att delta. Detta gäller beslutande och beredande
organ som på något vis påverkar vår utbildning eller studiemiljö. Viktigt är också att både vi studenter
och SLU-personal är extra uppmärksamma kring årsskiftena då de flesta studentrepresentanter byts
ut. I övrigt var det inga studentfrågor på agendan förutom att vi fick ge inspel på
inriktningsdokumentet för samverkan där en del punkter berörde oss studenter. Jag återkommer till
det när beslut är fattat, men det handlade bland annat om att man vill att studentpoolen och Green
Innovation Park skall utökas till fler SLU-campus.
SLUSS Fokusråd 28-30 okt: På fokusrådet, som hölls i Skinnskatteberg, var det 30-talet deltagare och
alla SLU-kårer var representerade. Under helgen pratade man om kårmedlemskap och kårengagemang
samt kårernas ekonomi. Minnesanteckningar från helgen finns bifogade, och kontentan var att vi har
mycket att lära av varandra och att det finns många goda idéer att ta med sig från fokusrådet och
applicera på ”hemmaplan”.
Ledningsråd 7 nov: Denna gång träffades ledningsrådet i Alnarp och vi pratade då en del om
studentrekrytering och alumnverksamhet. För att på kort sikt stärka studentrekryteringen har man
föreslagit att projektanställa en person som ska samordna fakulteterna vad gäller deras
rekryteringsarbete, och för att detta skall lyckas trycktes det också på att det i sådana fall är viktigt att
fakulteterna också satsar på studentrekrytering och att de avsätter tid hos någon på kansliet eller
liknande för att jobba med detta. För att på lång sikt stärka rekryteringsarbetet samt för att stärka
SLUs varumärke och verksamhet så vill man jobba mer aktivt med alumnverksamhet. Detta genom att
ha bättre kontakt med SLUs studenter efter att de lämnat SLU, samt göra dem till ambassadörer för
våra utbildningar och forskning. Hur man skall gå tillväga för att göra detta är ännu inte klart, men
redan idag har SLU 5000 alumner registrerade i sitt alumnnätverk. I övrigt gav vi också inspel på
inriktningsdokumentet för fortlöpande miljöanalys (FOMA) samt ett förslag till förtydligande kring
karriärvägar för miljöanalytiker inom SLU.
SLUs styrelse 8 nov: I styrelsen pratade man om anslagsfördelningen för 2017 samt den
budgetinstruktion som skall gå ut till fakulteterna. Det som var nytt i denna, som kom som en
konsekvens av att fakulteterna har för stort oförbrukat kapital, är att man tog beslut på att de
fakulteter som har ett för stort sparat kapital i slutet av 2017 kommer att få betala 10 % ränta på det
överskjutande kapitalet. Det tidigare förslaget från ledningsrådet var 5 %, vilket vi i styrelsen nu höjde
till 10 %. Uppmaningen till fakulteterna var att man under året skall lägga pengarna på strategiskt
viktiga rekryteringar, tex doktorander, post-docs eller högt aktade forskare. I övrigt beslutade man att
påbörja ett arbete med renovering av Götdala nötstall samt att anta en revidering av styrelsens
delgationsordning. De ändringar som gjordes i delegationsordningen var smärre vad gäller oss
studenter. Den som var mest intressant var att vi studenter numera inte bara är beskrivna som
studeranderepresentanter i nämnder och beslutsorgan vid SLU, utan att vi numera är beskrivna som
ledamöter. Ändringen av skrivningen förändrar inget i sak, men det förtydligar ytterligare att vi
studenter har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra ledamöter.
ELLS Scientific Student Conference 10-12 nov: I skrivande stund är Karolina Ottosson iväg på ELLS
(Euroleague for Life Sciences) studentkonferens "Bio-based economy for a sustainable future"
på University of Hohenheim i Tyskland. Biobaserad ekonomi är ett hett ämne just nu och det är
mycket vidare än vad det låter eftersom att det handlar om övergången från ett fossilberoende
samhälle till ett fossilfritt, och att den måste göras genom att byta ut fossila produkter mot
biobaserade. Mer info om konferensen kommer på bloggen inom kort. Till dess får ni nöja er med en
bifogad poster.
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ATT GÖRA
•

ULS och VMF: Fixa med boende, mat med mera inför SLUSS årsmöte.

•

Alla kårer: Boka in överlämningshelg samt utbildningsdagarna.

Kalendarium
2016
25-27 nov
7 dec
13 dec
20-22 jan
9-12 feb

SLUSS Årsmöte, Ultuna
Förmöte UN, länk
SLUSS Julfika, SLUSS-torpet Ultuna
Överlämningshelg, Grimsö
Utbildningsdagarna, Ultuna

Rödmarkerat = nytt!
Fetmarkerade aktiviteter rör hela SLUSS styrelse.
Blåmarkerat = kårspecifika händelser

Allehanda information
För mer info, läs SLUSS blogg! http://blogg.slu.se/sluss/
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