33. fundur
30. september 2014 í Norðurborg

Fundaritari: Birgir Marteinsson

Fundur settur: 10:15

Mættir: Þórhildur Edda Eiríksdóttir , Birgir Marteinsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hafdís
Haraldsdóttir, Katla Hrund Björnsdóttur.
Gestir fundarins:
1. Samþykki síðustu fundagerðar. Samþykkt.

2. Úttekt FSHA á námi innan deilda
Ákveðið að hver formaður safnar nokkrum punktum um hvað betur megi fara innan sinnar deildar
varðandi nám. Gott að skoða sjálfsmatsskýrslur deildanna fyrir þetta. Formenn skili
framkvæmdarstjórn þessum punktum til framkvæmdastjórnar í síðasta lagi 20. október.
Framkvæmdarstjórn mun svo fara með heildstætt plagg frá öllum deildum til rektors.
3. Vinnudagur fulltrúa nemenda í byrjun Nóv.
Ákveðið að vinnufundur fulltrúa nemenda í nefndum og ráðum innan skólans komi saman á
vinnufundi s.p. 14. nóvember. Tilgangurinn er að nemendafulltrúar séu meðvitaðir um hverjir sitja í
ráðum og nefndum og að þetta sé vettvangur nemenda til að koma málum á framfæri og miðla
upplýsingum sem falla þó ekki undir þagnaskyldu. Rektor og námsráðgjafi verða með á fundinum til
leiðbeiningar.
Ákveðið að stúdentafulltrúar hittist svo um kvöldið og geri sér glaðan dag á óformlegri máta.
4. Fulltrúar í Fél-ogmenn.
Hafdís fór yfir málin hvað varðar fulltrúa Magister í félags og menningarlífsnefnd. Hún lýsti yfir að
stjórn sín væri óánægð með að fulltrúi Magister væri ekki lengur skráður í félagið. Ákveðið prinsip
mál fyrir félagið að skráður fulltrúi í nefndum og ráðum sé skráður í viðkomandi félag til að tryggt sé
að fulltrúinn vinni að málefnum sem félagið stendur fyrir, s.s. fjölskyldumálum og viðburðum hvað

varðar Magister. Hafdís tók fram að málið væri ekki persónulegt gagnvart núverandi fulltrúa.
Umræður um þetta og ákveðið að bregðast yrði við heildstætt þar sem samskonar mál geta komið
upp í öðrum nefndum á vegum FSHA svo og innan framkvæmdastjórnar.
5. Verklagsreglur
Birgir fer yfir að verklagsreglur nefnda og framkvæmdastjórnar séu ekki nægilega góðar og skýrar
hvað varðar nokkur atriði, sérstaklega hvað varðar ef fulltrúi segir af sér og hvert framhaldið skuli þá
vera. Þá skapist óvissuástand hvað varðar fulltrúa sem hugsanlega skiptir um deild eða skráir sig í
annað aðildarfélag að hausti en viðkomandi hafði verið kjörinn fulltrúi fyrir á aðalfundum
aðildarfélaga sem haldinn er í febrúar mánuðum fyrr. Birgir ætlar að senda á stúdentaráð sem fyrst
þær breytingar sem hann sér fyrir sér varðandi reglurnar sem koma til samþykktar á næsta
stúdentaráðsfundi.
6. Önnur mál.
Þórhildur sagði frá vinnu til að auglýsa betur og gera nemendur meðvitaðri um að skrifstofa FSHA er
réttindaskrifstofa stúdenta. Leitar eftir haugmyndum auk þess voru viðraðar þær hugmyndir
framkvæmdastjórnar að fara í breytingar á heimasíðu til þess að þjóna þessu markmiði. Þetta hefur
verið til umræðu hjá framkvæmdarstjórn og vinna er þegar hafin.
Lagt til að kaffi verði á næsta fundi.
Næsti fundur ákveðinn eftir tvær vikur. Fleira ekki gert og fundi slitið 11:18
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