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SLUSS nyhetsbrev                                    
Ordförande Isabella Hallberg Sramek 
Vice ordförande Karolina Ottosson 
 
Hej på er! 
 
Värmen är åter och solen skiner över alla campus en sådan fin höstdag som denna. Sedan 
förra nyhetsbrevet har jag och Karolina hunnit besöka ASK och LMK nere i Alnarp i samband 
med ett UN-möte. Vädret var strålande även då och vår träff med kårerna fann jag som 
väldigt givande. Nere i Alnarp gjordes det också ett första inlägg på SLUSS blogg, och 
förhoppningen med den är att alla kårerna skall kunna sprida sin visdom via den.  
 
På Ultuna har vi sprungit på en hel del möten, välkomnat alla Ultuna studenter, lunchat med 
VMF samt gjort ett gästspel på ULS inspark. Vi deltog också på invigningen av förra rektorns 
torg, så kallade Sennerbytorget, samt var på Uppsala läns avtackning av den avgående 
landshövdingen där vi minglade friskt med alla möjliga människor. I övrigt har vi suttit och 
planerat inför SLUSS höstmöte i Umeå.  
 
I skrivande stund är jag uppe i Umeå där höstfärgerna har börjat inta staden. Här har jag, i 
samband med ett möte med ledningsrådet, passat på att hänga kvar en dag extra för att 
hinna träffa SHS. Karolina är kvar nere på Ultuna och i måndags skickade hon ut 
insparksenkäten, så hjälp till att sprida den vidare till era ettor. Karolina har också börjat 
förbereda sig inför mötet med ELSAs (Euroleague for Life science Student Association) möte i 
Köpenhamn nästa helg.  
 
Senaste nytt från SLUSS presidium genom Isabella Hallberg Sramek 

 
 

 
 
Arbetsgrupp studentrekrytering 25 aug: Arbetsgruppen hade ett uppstartsmöte där man diskuterade 
målet med gruppen samt gjorde en kort nulägesanalys. Vad gäller målet med gruppen klargjordes det 
att man i gruppen skall jobba för att ta fram en strategisk kommunikationsplan för 
studentrekryteringen där prioriterade åtgärder och aktiviteter skall listas, omfattningen/kostnaden för 
dessa skall specificeras samt ansvariga för skall utses. 
 
Ledningsråd 30 aug: Anslagsfördelningen för 2017 samt SLUs halvårsresultat diskuterades. Vad gäller 
anslagsfördelningen så diskuterade man kort om hur arbetet med SLUs budget för 2017 kommer att 
gå till och vad gäller halvårsresultatet så har SLU för första halvåret 2016 gått med positivt resultat. I 
övrigt pratade man om att starta upp en mer omfattande fundraising-organisation där SLU skall 
försöka samla mer medel från näringen samt att ledningsrådet informerades att Biostokastikum skall 
byta namn till SLU Centrum för statistik.  
 

Tidigare möten  
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UN 7 sep: Största frågorna på UN var Utbildningens inriktningsdokument samt principer för 
resursfördelning. På punkten om inriktningsdokumentet diskuterades vissa formuleringar och den 
formulering vi framförallt slog vakt om var att alla studenter skall ha möjlighet till internationellt 
utbyte under sitt program. I övrigt var det inga omvälvande förslag till förändringar som togs upp. Vad 
gäller resursfördelningen så var det främst en informationspunkt om hur modellen är uppbyggd och 
hur fungerar den idag samt om den projektplan som tagits fram för att se över systemet och 
diskussion om hur den kan förbättras. I övrigt beslutades att programutbudet 17/18 skall vara 
detsamma som det 16/17 samt att arbetet med att ta fram två nya masterprogram, ett i växtbiologi 
och ett i livsmedelsvetenskap, skall fortgå. Avslutningsvis lyftes ett utkast till en 
tillgodoräknandeordning där vi framförallt lyfte fram att det bör läggas till att alla ärenden skall 
hanteras skyndsamt, vilket nämnden också höll med om.   
  
Ledningsråd 12 sep: Här var framtidsplattformarna och den studiesociala enkäten på agendan. För 
framtidsplattformarna diskuterades det en del om formerna för dessa. Här lyfte man fram att 
studenternas perspektiv var viktigt och att man skulle fundera vidare på hur man skulle kunna 
involvera studenterna i plattformarna. Med anledningen av resultatet i den studiesociala enkäten så 
diskuterades den studiesociala organisationen en hel del och hur man på en övergripande nivå skall 
arbeta vidare med de problem som lyftes i enkäten. Framförallt uppmanades dekanerna att ta upp 
denna med deras respektive prefekter.  

 
 

 

 
   

• Alla kårer: Hjälp till att sprida insparksenkäten till ettorna, diskutera SLUSS-ekonomifrågan 
med styrelserna 

• SHS: Börja leta boenden till höstmötet och boka möteslokal. 
 

 
  

 
2016 
14 sep              Isabella besöker VMF, Ultuna 
15 sep             Isabella och Karolina besöker HAS, Strömsholm 
15 sep              Planeringsmöte Fokusråd, länk kl 17.00 
16 sep              Isabella och Karolina besöker SMS, Skinnskatteberg 
30 sep – 2 okt              SLUSS Höstmöte, Umeå 
11 okt              Förmöte UN, länk 
28-30 okt              SLUSS Fokusråd, Skinnskatteberg  
25-27 nov              SLUSS Årsmöte, Ultuna 
 
Rödmarkerat = nytt! 
Fetmarkerade aktiviteter rör hela SLUSS styrelse. 
Blåmarkerat = kårspecifika händelser 

 
 

 

ATT GÖRA 

Kalendarium 

Allehanda information  
 

 


