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SLUSS nyhetsbrev                                    
Ordförande Isabella Hallberg Sramek 
Vice ordförande Karolina Ottosson 

Hej allihopa! Här kommer årets sista(!) nyhetsbrev!  

Sedan senaste brevet har vi haft fullt upp med möten på Ultuna, och jag har dessutom hunnit göra ett 
besök på Alnarp. Förutom det så har vi hunnit planera en del för överlämningen till nya vice 
Ordförande Sofia, samt inför SLUSS överlämningshelg och Utbildningsdagarna. Karolina också hunnit 
med att besöka KSLAs seminarium i Stockholm angående Regeringens forskningsproposition för 2017 
där kontentan var att SLU under nästa år kommer att få ungefär lika mycket medel som man fått i år 
och att man saknar ett helhetsgrepp om hur olika intressen för vår natur/våra naturresurser ska kunna 
integreras med varandra. 

På Lucia hade vi SLUSS årliga julfika på Birgittatorpet. Syftet med vårt julfika är att vårda de kontakter 
som vi har på SLU, i kårerna och externt. Vi bjuder därför in anställda vi SLU som är viktiga för SLUs 
utbildningar, SLU-kårernas styrelser samt vissa externa kontakter som vi tänker kan vara strategiskt 
viktiga. Denna gång hade vi till exempel Uppsala läns nya Landshövding Göran Enander som gäst på 
vårt fika.  

SLU kommer att få ännu en vicerektor den 23 feb 2017. Hon som fått uppdraget heter Ylva Hillbur och 
kommer att arbeta med internationaliseringsfrågor. SLUs två andra vicerektorer, Erik Fahlbeck 
respektive Kevin Bishop, har ansvar för samverkan respektive fortlöpande miljöanalys (FOMA). 
Slutligen har vår prorektor Karin Holmgren ansvar för universitetets utbildningar.   

I januari ska vi i SLUSS och prorektor Karin Holmgren besöka hippologstudenterna i Strömsholm för att 
diskutera deras utbildning och deras häst och anläggningsvård (också kallad stalltjänst). Denna fråga 
har varit aktuell tidigare och det finns fortfarande en del förbättringsmöjligheter. Syftet med besöket 
är alltså att genom att prata med studenterna få en bättre bild av deras studiemiljö och hur den kan 
förbättras.  

Det är på gång ett förslag till föreskriftsförändringar gällande Jordbruksverkets föreskrifter som 
inbegriper vad djurvårdare, djursjukskötare och veterinärer får göra. I ett för-förslag framkom det att 
man är intresserad av att utöka behörigheten för djurvårdarna, så att även de ska kunna ge narkos etc, 
vilket VMF är kritiska emot ur ett patientsäkerhetssynperspektiv. Vi stöttar självklart VMF i denna fråga 
och om någon skulle fråga er om detta så vill jag att ni hänvisar dem till mig eller ordförande i VMF. 

Vad gäller SLUSS Doktorandnämnd (DN) så har de valt Maria Karlsson till ordförande för 2017. Maria 
har varit ordförande även detta år och vi ser fram emot ännu ett år med henne som ledamot i SLUSS 
och SLUs styrelse. Vad gäller SLUSS styrelse så har vi nu haft årets sista möte och vi vill därför tacka alla 
ledamöter för ett fantastiskt år och önska dem lycka till med sina framtida förehavanden! De nya 
styrelseledamöterna, som tillträder efter årsskiftet, önskar vi varmt välkomna och hoppas att de 
kommer att trivas i sina nya väldigt viktiga roller som företrädare för sina studentkårer!  
 
Senaste nytt från SLUSS presidium genom Isabella Hallberg Sramek

 
 

 Tidigare möten  
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Sustainergies 30 nov: På mötet med Sustainergies konstaterade vi att intresset för Sustainergies 
varierat mellan kårerna och att det inte varit tillräckligt tydligt vad Sustainergies gör och hur ett 
samarbete med dem skulle kunna komplettera kårernas arbete. Vi kom därför fram till att det vore bra 
om Sustainergies kunde träffa kårordförandena, möjligtvis under utbildningsdagarna, för att diskutera 
hur man eventuellt vill gå vidare med detta samarbete.  

Ledningsråd 5 dec: Det mest intressanta på detta ledningsråd var att SLU förmodligen kommer att 
börja arbeta mer aktivt med fundraising, det vill säga samla externa bidrag, och att SLU skall bli bättre 
på att premiera duktiga forskare som är i början av deras karriär genom att införa ett karriärbidrag för 
dessa.   

Biblioteksrådet 6 dec: Bibliotekets strategi som både studenter och forskare har fått komma med input 
till diskuterades och kommer snart att fastställas. Även budget diskuterades. Biblioteket har ett 
överskott som man försöker jobba ner och en av tankarna är att köpa in e-böcker. Man pratar mycket 
om vad man ska göra med ytor som förmodligen kommer bli över i och med det minskade behovet av 
fysisk litteratur. 

Arbetsgrupp masterprogram livsmedelsystem 7 dec: Gruppen är ännu i startgroparna men vi kom 
ganska långt vid senaste mötet. Vi har bestämt oss att programmet kommer handla mer om 
produktion och produktutveckling än policy eftersom det redan finns många sådana program redan. 
Senaste tanken är att integrera programmet i de två sista åren på Agronom- livsmedel, men att man 
byter ut ”agronomkurserna” mot något annat för mastersstudenterna. Sigrid Agenäs som är 
ordförande i gruppen har också haft möte med prorektor Karin för att stämma av och hon tyckte vi var 
inne på ett bra spår. 

Arbetsgrupp masterprogram växtbiologi 7 dec: I arbetsgruppen har man tagit fram ett förslag på 
ramschema för de två åren. Tanken är att man ska kunna läsa första året från alla SLUs orter, och att 
andra året kommer att ges både Alnarp, Ultuna och Umeå med olika inriktningar för de olika orterna. 
På nästa möte kommer ska man ta fram ett förslag på inriktningar. Masterprogrammet ska ges första 
gången läsåret 18/19.  

Utbildningsnämnden (UN) 8 dec: Under mötet klubbade vi igen SLUs kvalitetssäkringssystem för 
utbildning på grund- och avancerad nivå. Så fort dokumentet är publicerat kommer vi att länka till det 
på vår facebook/blogg. Vi fastställde också den strategi som arbetats fram för studentrekryteringen 
med ändringen att den numera kallas handlingsplan. I handlingsplanen ingår också förslag på 
aktiviteter där huvudförslaget var att en kommunikatör ska projektanställas på två år för att stärka 
studentrekryteringen. Även denna kommer vi att länka till så fort den är officiell. Utöver det klubbade 
vi nya utbildningsplaner för kandidatprogrammen i biologi och miljövetenskap samt ekonomi, 
lantmästarprogrammet, trädgårdsingenjörerna. Utbildningsplanen för hortonomerna bordlades då 
den inte följde de riktlinjer som finns för utbildningsplaner vid SLU. Vi fastställde också nya riktlinjer för 
antagning till senare del av program. Utöver det diskuterades en eventuell förändring av 
resursfördelningsmodellen för SLUs utbildningar. Detta kommer att diskuteras mer under våren. 
Avslutningsvis presenterade PN-ordförandena fakulteternas arbete med samverkan inom 
utbildningsområdet samt att nämnden diskuterade hur SLU bättre kan involvera sina alumner i SLUs 
verksamhet.  

SLU styrelse 15 dec: I styrelsen diskuterades regeringens forskningsproposition. I propositionen 
framkom det att SLU under nästa år inte kan vänta sig några extra pengar, utan att ekonomin för nästa 
år kommer att se ut ungefär som den gjort i år. Det som är tråkigt rent ekonomiskt är att vi under de 
närmsta två åren kommer att få 20 miljoner mindre till fortlöpande miljöanalys (FOMA). Tex 
riksskogstaxeringen och artdatabanken räknas till FOMA. Detta är inte katastrofalt för området, då de 
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totalt omsätter cirka 400 miljoner, men det är fortfarande en betydande andel som SLU naturligtvis 
kommer att försöka få tillbaka. På mötet beslutade man att revidera instruktionen för SLUs 
stiftelseförvaltning där man bland annat la till att SLU inte ska investera i fossila bränslen. Styrelsen fick 
också ta del av internrevisionens plan för 2017, en uppdatering om hur det går för det nya 
forskningsfartyget som SLU fått i uppdrag att bygga samt en delrapport om vad man kommit fram till 
hittills vad gäller utredningen av Universitetsdjursjukhuset (UDS).   

Ledningsråd 19 dec: På ledningsrådet diskuterade vi att alla SLUs doktorander bör ha samma förmåner 
och stöttning oavsett hur de är finansierade. Vi diskuterade också hur vi vill fira SLUs 40års jubileum 
nästa år. Förslaget som ligger nu är att man under 4 veckor under hösten 2017 ska ha så kallade 
jubileumsveckor. Exakt vad dessa ska innehålla är ännu inte klart och man söker just nu efter en 
projektledare för jubileumsprojektet. Utöver detta fanns det inget mer utbildningsrelaterat på 
dagordningen.  

 
 

 

• 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.  

 
  

 
2016 
17 jan             Campusbesök med Prorektor (HAS), Strömsholm 
20-22 jan             Överlämningshelg, Grimsö 
28 jan             KSLAs högtidssammankomst, Stockholm  
9-12 feb             Utbildningsdagarna, Ultuna 
14 feb             Campusbesök (SHS)?, Umeå 
15 feb             Utbildningsnämnden (SHS), Umeå 
3-5 mars              SLUSS vintermöte, Ultuna 
 
Rödmarkerat = nytt! 
Fetmarkerade aktiviteter rör hela SLUSS styrelse. 
Blåmarkerat = kårspecifika händelser 
Orangemarkerat = aktiviter som rör kårordförandena 

 
 

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

Att göra 

Kalendarium 

Allehanda information  
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