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§ 1 Mötets öppnande





Val av justerare: Hannes Holmberg
Fastställande av dagordningen
Föregående mötesprotokoll bifogas till handlingarna.
Eventuella adjungeringar: Louise Pierce & Magdalena
Stadler

§ 2 Presentation av gäster och temat Lunds universitets 350-årsjubileum
Gästerna Louise Pierce och Magdalena Stadler kommer från
Lunds universitets jubileumskansli. Jubileet startar den 19
december 2016 och fortgår under 13 månader. Det är öppet för alla
att deltaga och endast få aktiveter ska kosta pengar. Firandet ska vara
ett tillfälle att sätta extra strålkastarljus på universitetet och staden,
samla goda krafter kring ett gemensamt och konkret mål och fira
att universitet är en livskraftig organisation i ständig utveckling.
Under hösten kommer jubileumsprodukter att tas fram, frimärken
och böcker att släppas. Under jubileet ska alla besökare i alla åldrar
ges möjlighet att delta. Externa aktörer kan använda jubileet för att
attrahera besökare till Lund och studentorganisation kan använda
jubileet för deras verksamhets bästa. Det finns en strävan att det ska
synas i stadsrummet genom installationer och via konstverk. Det
kommer att vara allt från en samlingsutställning med samtida konst
till vetenskapliga symposier. Den 15/9 kommer alla anställda och
studenter att bjudas till en födelsedagsfest för universitet.
En diskussion fördes gällande hur jubileet kan nå ut och involvera
flera. De utresande studenterna kan ta med sig budskapet när de reser
ut i världen och samma sak gäller för de hemvändande internationella
studenterna. Det kommer även att gå ut ett alumnbrev som sprids i
befintliga kanaler. Jubileumskansliet påtalade att idéstadiet behöver
ta slut och konkreta idéer behöver formas. Där kan kommunen vara
behjälplig på många olika plan bland annat gällande tillstånd,
markanvändning, skyltar och kulturella arrangemang. Godmorgon
Lund kan vara en bra arena för att nå ut till näringslivet. Kommunen
kan även hjälpa till att sprida deltagandet utanför akademin.
Studenterna kan även användas för att engagera och sprida ordet om
jubileet. Det som krävs då är att det är ett enkelt paketerat
marknadsföringsmaterial. Det föreslogs även att studentrådet kan ha
utåtriktat tema under jubileet.
§3 Informationspunkter
Siste April avlöpte väl och det var inte stökigare än en vanlig
lönehelg. Samarbetet mellan de olika organisationerna fungerade bra
och ett särskilt tack riktas till Radio AF.
Bopoolen har fått en ny hemsida som snart kommer att lanseras.
Den kommer att vara i drift innan sommaren.
Det kommer att tas fram ett informationsmaterial för engagemang i
flyktingfrågan i samarbete med socialförvaltningen.
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Inför höstens terminsstart kommer pågår planeringen och främst
gällande siffror och material till media så att alla aktörer kommer att
kommunicera samma sak. Kommunen kommer att vara med på
PUFF-dagarna med alla kårer, Arrival Day och Hälsningsgillet.
§ 4 På gång bland studenterna och nämndsledamöter
Lund university green network kommer att ta fram en
hållbarhetskarta som kommer att uppdateras varje år. Det finns
möjlighet till samarbete med kommunen som har stort intresse av
dessa frågor.
Det finns en hel studentbostäder på gång just nu. AFB ska riva och
bygga nytt på Kämnärsrätten, LKF ska bygga på Sofieberg vid
Tornavägen och Akademiska Hus ska bygga vid Krischan och
Helsingkrona nationer.
§ 5 Höstens möten
Höstens möten är beslutade till den 20/9, 1/11 och 13/12.
§ 6 Övriga frågor
De ledamöter som var med på sitt sista sammanträde avtackas och
önskas lycka till i framtiden!
§ 7 Mötet avslutande
Ordförande Elin Gustafsson avslutar mötet klockan 20.00
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