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§ 1 Mötets öppnande
-Val av justerare: Linnea Jacobsson
-Fastställande av dagordningen med tillägget ny punkt 3,
presentation av AF & KK. De andra punkterna justeras utifrån detta.
- Föregående mötesprotokoll bifogas till handlingarna.
-Eventuella adjungeringar: Kultur- och fritidsnämndens presidium
Joakim Friberg och Louise Burman samt kulturchefen Chris
Schenler.
§ 2 Presentation av temat och mötets gäster
Mötets tema är samverkan för ökat kulturellt utbyte i Lund.
Gästerna är kultur- och fritidsnämndens presidium Joakim Friberg
och Louise Burman samt kulturchefen Chris Schenler.
Chris Schenler inledde med att bjuda in till kulturnatten som går av
stapeln den 19 september. Kommunen samordnar arrangemanget
och står för eventen på Stadsteatern, Stadshallen och på Stortorget.
Ett visst antal föreställningar köps in också. Samtidigt så pågår ”Vi
lyssnar” på Mårtenstorget som är ett containerhäng där kommunen
lyssnar på medborgarnas tankar. Till Stenkrossen är alla lundabor
välkomna och det finns stadsodling, teater, öppen verkstad och scen.
Sedan diskuterades det nya bidragssystemet. Grundsynen är att det
ska vara tillgänglit för alla och där faller ju inte en del
studentorganisationer in som har medlemskapskrav. Tillträdet ska
vara öppet för alla men sedan kan det rikta sig till vissa målgrupper.
Det finns vissa bidragsområden som är mer aktuella för studenter
såsom ”unga leder unga” och verksamhetsbidrag för publika
arrangemang. Det diskuterades om stödets kvalitativa och
kvantitativa art beroende på de olika bidragsformerna. Lokalstödet
är en stor subvention som studenterna tar del av. Det finns en
kulturstödsutvecklare, Linnea Bergström, som studenterna är
välkomna att vända sig till med frågor.
§ 3 Presentation av AF & KK
Akademiska föreningen, AF Bostäder och AF Borgen utgör AF
familjen. Det finns 12 st utskott, 21 st erkända studentföreningar och
4 st samarbetsföreningar. I år har AF mångfald som fokusområde.
AF anser att det finns ett utrymme där kommunen kan hjälpa till och
marknadsföra studenternas aktiviteter på ett tydligare sätt.
Nationerna är 13 st och 12 st samarbetar i kuratorskollegiet.
Nationerna är lika gamla som universitet. Det finns en bredd av
verksamheter inom det kulturella och idrottsliga området. Det finns
nationsserier inom många idrotter och sedan skapar varje enskild
nation olika evenemang. Många nationer har aktiveter som vänder
sig till internationella studenter.
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§4 Diskussion: hur kan studentlivet kopplas tydligare till studentlivet?
Grupperna diskuterade utifrån ett antal frågor. Frågorna berörde om
det fanns intresse för ökad samverkan och vad som kan göra
tillsammans samt konkreta förslag.
Grupp 1
”På gång i Lund” där olika kulturarrangemang presenteras på
hemsidan är otillgänglig. Där skulle AF tydligare kunna lyfta in sina
kulturarrangemang som är öppna för alla. Båda parterna skulle
kunna vinna på att utväxla och byta marknadsföring med varandra.
Ge och ta mer än vad som sker idag och där är AFKKLUS en
kontaktväg in. Kommunens närvaro på Hälsningsgillet var bra men
borde vända sig mer till internationella studenter.
Grupp 2
Marknadsföring och ökad närvaro på Visitlund önskades. En lista på
kommunikatörer så att kontaktvägarna går snabbare mellan
personerna inom alla organisationer var ett önskemål. Hur möts
kommunen och studentlivet? En arena för att ta korta och långa
bollar som inte är studentrådet kom upp som en idé. Det finns
många utvecklingsområden för att ta emot internationella studenter.
Grupp 3
Strukturer för lättare kontakt med nyckelpersoner i kommunen,
underlätta lättare informationsutbyte, Ex. organiserad form för
samverkan med kommunen angående evenemang. Kalendariet via
Turistbyrån gratis för alla men det behöver tydliggöra hur den
kontakten görs. Posta varandras evenemang via FB, hitta strukturer
för detta genom befintligt arbete med sociala medier. Uppdatera
Studentfliken på hemsidan!! Ex. mer en studenternas levande forum.
Kolla på inno Carneval-sidan. Ev. en studentmedarbetare som
jobbar med fliken.
Sammanfattningsvis så kom följande förslag upp från grupperna:
- Samverka mer runt Turistbyråns kalendarium
- En lista med kommunikatörer inom respektive organisation
önskades för förenklad kontakt
- En ny arena korta och långa idéer utöver studentrådet
- Ny och uppdaterad version av studentfliken på hemsidan
§ 5 Återapportering: Diskussion om fördelning av studentmedel för 2015
Kommunstyrelsen beslutade att fördela 125 00 kr till utveckling av
Bopoolen.nu och 80 000 kr till information/annons i Lundagård. Det
finns ytterligare 45 000 kr att fördela och det är upp till alla
studentorganisationer att söka dessa för aktiveter som främjar
samarbete mellan kommun och studenterna.
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§ 5 Återrapportering: Kommunala studentrådets sammansättning, arbete och
reglemente
Kommunstyrelsen beslutade att en arbetsgrupp ska tillsättas för att se
över studentrådets sammansättning, arbete och reglemente. Gruppen
har sammanträtt en första gång och sett över arbetsformerna. Inför
kommande möte ska reglementet ses över och diskuteras.
§ 6 Årets mötestider
Studentrådets tider är fastslagna på föregående möte och nu togs
teman för kommande möten upp. På kommande möte föreslås
eventuellt Socialförvaltningen bjudas in. för att diskutera
studenternas engagemang för flyktingarna. Höstens kvarvarande
möten är den 3/11 och den 8/12.
§ 7 Övriga frågor
AF tackas för den trevliga lokalen och värdskapet i AF Borgen.
§ 8 Mötet avslutande
Ordförande Elin Gustafsson avslutar mötet klockan 19.58
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