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SLUSS nyhetsbrev
Ordförande Isabella Hallberg Sramek
Vice ordförande Karolina Ottosson
Hej!
Återigen är det strålande fint väder samtidigt som jag skriver på detta nyhetsbrev! Kanske beror det på
de goda nyheterna jag har att förmedla till er, vem vet?
SLUSS styrelse valde under helgen in en Vice Ordförande, en Kassör samt en Studentrevisor för
verksamhetsåret 2017. Alla tre personerna verkar oerhört kompetenta och styrelsen var mycket nöjda
med sina val. Vi i presidiet är också väldigt nöjda med valen och är oerhört spända över vilka
utmaningar 2017 har att bjuda på.
Sedan senaste brevet har vi främst varit på möten och förberett oss inför möten här på Ultuna. De
aktiviteter vi har gjort utöver har varit att vi har deltagit på ULS näringslivsdag. Förutom den så är det
framförallt mötena vi har jobbat med, så trevlig läsning!
Senaste nytt från SLUSS presidium genom Isabella Hallberg Sramek

Tidigare möten
ELLS Scientific Student Conference 10-12 nov: Konferensen bjöd på många nya möten och extra roligt
var att jag hann träffa all SLU-studenter som var nere och presenterade sina projekt, antingen via
poster eller muntligt! På nästa års konferens som arrangeras i Köpenhamn hoppas vi att fler av SLU:s
studenter ska delta. Det är en utmärkt chans att få öva sig att samverka med andra människor, knyta
kontakter, öva sig i att hålla presentationer m.m. Innan studentkonferensen så träffades också alla
olika delar/arbetsgrupper av ELLS. Mycket handlade om att knyta ihop året och planera inför de
kommande åren genom att klubba en strategi. Hjälp gärna till att sprida information om de
sommarkurser och andra aktiviteter som ELLS anordnar runt om i Europa, en bra chans för dem som
inte kan eller vill åka på ett långt utbyte! Mer information finns här: http://www.euroleaguestudy.org/ och http://www.euroleague-study.org/summer-schools (tyvärr är inte nästa års kurser
upplagda än men håll utkik )
Arbetsgrupp kursvärderingar 14 nov: Systemet och processen för kursvärderingar ska ses över och vi är
med i arbetsgruppen som fått ansvar för detta. Vi kommer därför att få ge input på hur vi vill att SLU
ska arbeta med kursvärderingar framöver t.ex. hur många frågor som kursansvariga ska kunna lägga
till, vilka som ska ha behörighet att se de fullständiga utvärderingarna, hur och när kursvärderingarna
ska bli synliga för studenterna med mera. Ännu har arbetsgruppen bara haft ett uppstartsmöte och i
samband med det har vi hunnit revidera den folder som fanns för studentrepresentanter. Parallellt
med detta hoppas vi också kunna revidera de obligatoriska frågorna i kursvärderingarna. Den frågan
kommer dock inte att tas upp i arbetsgruppen, utan det kommer vi att få göra separat. Med
utgångspunkt i vad man kom fram till under fokusrådet 2015 kommer vi i SLUSS presidium att ta fram
ett förslag, som kommer att gå på remiss till er i kårerna, för att sedan gå som ett förslag till UN.
Arbetsgrupp Livsmedelsprogram 15 nov: Ett mastersprogram som behandlar livsmedelssystemet ska
skapas. Vi ingår därför i den arbetsgruppen som ännu bara har haft ett uppstartsmöte.
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Förutsättningarna för att programmet ska bli riktigt bra finns och planen är att första antagning till
programmet ska vara hösten 2018.
Ledningsråd 21 nov: Dekanerna presenterade deras arbete med fakultetsstrategierna för 2017-2020.
Vad gäller utbildningsdelarna i fakultetsstrategier var det särskilt poängterat att rekrytering och
breddad rekrytering skulle få ett extra stort fokus under perioden. Vi informerades också om
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) tidsplan för utvärdering av det nya kvalitetssäkringssystemet, där
man avser att utvärdera vårt system i sin helhet under 2019, men också att man avser att utvärdera
våra forskarutbildningar inom huvudämnena veterinärmedicin och nationalekonomi redan under år
2017.
Möte med Martin Melkersson 21 nov: Ett möte med Martin Melkersson (Universitetsdirektören) och
ULS angående kårernas kårhushyror. På mötet lade vi fram ett förslag om att kårerna inte skulle
behöva betala tilläggsavgiften för friställda lokaler samt campuspåslag. Dessa kostnader är stora
relativt de andra kostnaderna som är specificerade i kårernas hyror och vi ansåg det inte vara rimligt
att studentinflytandemedlen ska finansiera tomma lokaler på campus. Martin skulle ta detta vidare till
ansvariga och se vad som går att göra.
Arbetsgrupp studentrekrytering 22 nov: En strategi för studentrekryteringen samt en aktivitetsplan med
förslag på aktiviteter som SLU skulle kunna syssla med för att öka rekryteringen färdigställdes. En del i
aktivitetsplanen var att projektanställa en kommunikatör under två år som ska ha ansvar för att vara
länken mellan kommunikationsavdelningen och fakulteten samt stötta upp respektive verksamheter
utifrån deras behov. Denna kommer snart att utlysas och anställas så snart som man hittat någon med
rätt kvalifikationer. De man söker efter är någon med en universitetsexamen som har erfarenhet av
studentrekrytering, insikt om ett universitets organisation samt kan fungera som spindeln i nätet i en
sådan organisation. Helst skall denna också ha ett utifrån-perspektiv, i kontrast till det inifrånperspektiv som de andra inom organisationen redan bidrar med. Andra aktiviteter i aktivitetsplanen var
exempelvis att anlita en konsult som skriver om programbeskrivningarna, bredda #pluggahållbartkonceptet, göra fler ambassadörsfilmer, satsa mer på gymnasiebesök osv.
SLUSS Årsmöte 25-26 nov: Styrelsen valde in Sofia Lindkvist till Vice Ordförande 2017, Filippa Isaksson
till Kassör 2017 och Emma Johansson till studentrevisor 2017. En preliminär verksamhetsplan för SLUSS
2017 sattes också, vilken kommer att bearbetas vidare under överlämningshelgen samt beslutas om
på vintermötet. Förslag på input till denna är det därför viktigt att man skickar med sin SLUSSrepresentant. Man beslutade också om en budget för SLUSS 2017 samt preliminära medlemsavgifter
för kårerna. De slutliga medlemsavgifterna skall det beslutas om på vintermötet, då vi vet hur många
helårsstudenter (HST) som kårerna haft uppdrag att studiebevaka för under 2016. Under mötet antogs
också SLUSS rese- och representationspolicy som har tagits fram under året samt SLUSS
omvärldskontakter diskuterades. I övrigt väcktes frågan om alla SLU-kårer bör gå med i SFS samt
hurvida det går att få pengar ur SLUs klimatfond för att skaffa videokonferens till samtliga kårers
kårhus. Dessa frågor ska tas upp i kårstyrelserna för att sedan återigen tas upp i SLUSS på vintermötet
alternativt överlämningshelgen.

ATT GÖRA
•

Alla kårer: Se över datum och plats för vårens SLUSS-möten.
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•

Alla kårer: Se över vilka datum som skulle vara lämpliga för ett besök av presidiet
(campusturné med ny vice ordförande)

•

Alla kårer: Diskutera SLUSS verksamhetsplan, SFS samt behovet av videokonferens på
kårhusen.

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

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
Ni är varmt välkomna till SLUSS julfika den 13/12 kl 12-17 (drop-in) på Birgittatorpet.
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För mer info, läs SLUSS blogg! http://blogg.slu.se/sluss/
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