
 

Simon Hall 
Vice Kårordförande 
2014-12-09 

 

 

Rapport till SiS Fullmäktige – Tredje Höstmötet 2014 
Vice Kårordförande 
 

 
Skyddsrond: 
- Vi har gjort uppföljning på skyddsronden som gjordes i våras med inriktning 
på labbsalarna. Vi har även tagit tillgängligheten i hänsyn för att försöka se till 
att alla salar i den mån det går kan nyttjas av alla studenter oavsett fysik eller 
psyke.  

 
SFS Medlemsmöte: 
- 17-18 november var jag och Evenemangsordförande i Stockholm och 
träffade SFS styrelse och representanter från olika kårer. Det nätverkades en 
massa och pratades en hel del student politik. Vill ni veta mer får ni gärna 
fråga. 

 
Dialogmöten: 
- Har och kommer ha dialogmöten med institutionerna. Detta för att få en 
närmare relation mellan studentkåren och högskolan. Vi har sätt till att detta 
ska fortsätta och vi kommer ha fler möten i början av vårterminen.   

 
Biblioteket: 
- Jag har suttit med och pratat med biblioteket när man pratar om vad som ska 
göras med ”Södra Rummet” och receptionen. Jag har pålyst att studenterna 
efterfrågar fler enskilda studieplatser där man kan sitt bekvämt under en 
längre tid ostört men även fler grupprum och datorer där man kan sitta flera vid 
om man t.ex. ska göra en mindre gruppuppgift. Någon som har några förslag 
jag ska ta med mig till nästa gång? 

 
Julledighet: 
- Under julen kommer jag inte jobba… Jag kommer tillbaka till den 5 Januari. 

 
Studentärenden: 
- Det har varit en ganska tuff period på detta. Jag har 3 ärenden som är svåra 
som har varit igång en längre tid som är svårt att se när de kommer vara 
avslutade. Annars har det gått bra och jag känner att relationen med skolan är 
väldigt bra. 

 
Övriga tankar: 
- Jag vill tacka er för den insatsen och det engagemanget ni har gjort. 
Och jag hoppas att ni alla fortfarande vill vara en del av och engagera er i 
Studentkåren i Skövde. 


