36. fundur
22. janúar 2015
Fundaritari: Birgir Marteinsson

Fundur settur: 11:00
Mættir: Þórhildur Edda Eiríksdóttir , Birgir Marteinsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hafdís Kristný
Haraldsdóttir, Þorsteinn Helgi Valsson, Sigrún Birna, Þorsteinn Helgi Valsson, Katla Hrund Björnsdóttir
1. Samþykki síðustu fundagerðar. Samþykkt.

2. Aðalfundur FSHA og aðildarfélaga
Þórhildur fór yfir hvernig aðalfundum skuli háttað og að aðalfundir aðildarfélaga skulu haldnir að
lágmarki viku fyrir aðalfund FSHA sem er boðaður í lok febrúarmánaðar. Umræður um hverju
skuli skila eftir aðalfundi og að gjaldkerar aðildarfélaga skuli hitta Sigrúnu Birnu og fara yfir skil á
ársreikningum. Sigrún Birna setur sig í samband við gjaldkera hvers félags og ákveður í samráði
við þá tíma.
3. Fulltrúar
Formenn hvattir til að huga að fulltrúum í nefndir, ráð og í stjórnir félaga. Viðurkennt að þetta
krefjist vinnu en allir sammála um mikilvægið. Hafdís sagði frá áhyggjum sínum um að erfitt verði
að manna næstu stjórn Magister.
4. Stóra Vísó
Farið yfir stóru vísindaferðina 5.-8. febrúar. Farið yfir bjórmál í rútu og á meðan á ferð stendur.
FSHA mun hafa samband við fél og menn og fara yfir bjórmál. Tilkynnt síðar.
5. Styrktarbeiðni
Stúdentaráð samþykkti að veita að hámarki 40.000 króna styrk til Þemis vegna stofuleigu fyrir
skjalagerðanámskeiðs sem haldið verður tvær helgar í febrúar. Þemis leggur í mikinn kostnað
vegna námskeiðsins og mun það styrkja nemendur í lögfræðilegri skjalagerð og koma sér vel fyrir
skólann til lengri tíma litið. Framkvæmdarstjórn mun reyna að fá kostnað vegna stofuleigu
lækkaðann enn frekar.
6. Önnur fjárútlát.

Samþykkt að framkvæmdarstjórn kaupi nýjan örbylgjuofn í stað þess sem er við það að bila.
Samþykkt að framkvæmdarstjón skoði það að kaupa mínútugrill ef það fæst á góðu verði.
Þórhildur lagði til að gjöf FSHA á aðildarfundi til skólans og nemenda yrði lóð, blóðþrýstingsmælir
og annað sem tengist heilsu og líðan nemenda. Samþykkt af stúdentaráði. Hafdís lagði til að
keyptur yrði pilatesbolti auk fitumælingatækis. Almennt tekið vel í þá hugmynd.
Framkvæmdarstjórn falið að útfæra tillögurnar og kaupa gjöf fyrir aðalfundinn.
7. Gæðamál og mötuneytismál.
Þórhildur og Birgir hafa verið boðuð á fund Gæðaráðs í kjölfar þess að stúdentaráð sendi áskorun
til gæðaráðs fyrir jólin vegna birtingu námskeiðsmatsins. Ákveðið að hvika hvergi frá því að það
sé krafa nemenda að fá ópersónugreinanlegan hluta námskeiðsmatsins birtan á innri vef
Uglunnar. Framkvæmdarstjórn mun upplýsa um gang mála eftir fund Gæðaráðs sem haldinn er
mánudaginn 25. Janúar.
Vaxandi óánægja nemenda með Kaffi Hól, aðallega vegna vöruhækkanna og úrvals. Birgir og
Þórhildur hafa rætt málið við rektor og er málið komið á borð framkvæmdastjórnar sem mun
fylgja því eftir að reyna að sannfæra Lostæti um að breytinga sé þörf, ellegar komi til aðgerða að
hálfu FSHA og aðildarfélaga.
8. Önnur mál
Árshátíðin 14. Mars rædd.
Hafdís lýsir yfir áhuga á því að sameinast öðrum félögum í stóru vísó vegna dræmrar þátttöku frá
Magister í ferðina.
Þórhildur hefur samband við Óla Búa til að athuga hvort ræktin geti verið opin um helgar.
Þórhildur segir frá vinnu sem er í gangi um að fleiri fá skráð í feril sinn að hafa tekið þátt í
félagsstörfum. Rætt um mikilvægi þess að formenn aðildarfélaga sitji deildarfundi,
deildarráðsfundi og fræðasviðsfundi.
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