Stúdentaráðsfundur
38. fundur
16. mars 2015

Fundaritari: Berglind Ósk Guðmundsdóttir
Fundur settur: 15:00
Mættir: Birgir Marteinsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Rannveig Lára
Sigurbjörnsdóttir, Helga Margrét Jóhannesdóttir, Andri Dan Traustason, Friðrik Már
Ævarsson, Inga Rún Ólafsdóttir (í stað Hrefnu Hlínar)
Fjarverandi: Unnur Inga Kristinsdóttir
Dagskrá 1. fundar stúdentaráðs
1. Undirritun trúnaðaryfirlýsinga.
2. Hlutverk Stúdentaráðs. Ákvörðun á fundartímum.
3. Verklagsreglur kynntar og ákvörðun um þóknun til stúdentaráðs og
framkvæmdastjórnar
4. Fjárhagsáætlun og stefna framkvæmdastjórnar.
5. Landsþing LÍS (landsamtaka íslenskra stúdenta) síðustu helgina í mars.
Ákvörðun fulltrúa FSHA
6. Styrkbeiðni vegna útgáfu tímarits Stafnbúa.
7. Alþjóðleg námsmannakort.
8. Vísindaferð í Nova.
9. Erindi Q-félags
10. Önnur mál.
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1. Undirritun trúnaðaryfirlýsinga.
Birgir útskýrði fyrir nýju stúdentaráði tilgang trúnaðar- og
þagnaryfirlýsingarinnar. Stúdentaráð skrifaði undir yfirlýsinguna og skilaði
formanni.
2. Hlutverk Stúdentaráðs. Ákvörðun á fundartímum.
Farið var lauslega yfir hlutverk Stúdentaráðs sem æðsta vald FSHA. Áætlað
að hittast aðra hverja viku, líkt og segir í verklagsreglum. Fundartími var
ákveðinn út þetta skólár, annan hvern miðvikudag kl. 15:00.
Ákveðið var að reyna að fá rektor til að mæta á næsta fund stúdentaráðs.
3. Verklagsreglur kynntar og ákvörðun um þóknun til stúdentaráðs og
framkvæmdastjórnar
Birgir kynnti verklagsreglur. Lagðar voru fram breytingar um þóknun fyrir störf í
nefndum og ráðum en þeirri upphæð hefur ekki verið breytt í yfir fimm ár.
Rædd var einnig hækkun þóknunar til framkvæmdastjórnar, greitt yrði fyrir 10
mánuði í staðin fyrir 9 vegna þess að vinna hefst snemma í ágúst fyrir
nýnemadaga.
Breytingar voru samþykktar einróma.
4. Fjárhagsáætlun og stefna framkvæmdastjórnar.
Rannveig kynnti fjárhagsáætlun. Útskýrðar og ræddar voru reglur um úthlutun
fjárs til aðildarfélaga á haustin. Fjárhagsáætlun hækkar milli ára, sem telst
eðlilegt þar sem FSHA stendur gríðarlega vel fjárhagslega og mun halda
áfram að vaxa.
5. Landsþing LÍS (landsamtaka íslenskra stúdenta) síðustu helgina í mars.
Ákvörðun fulltrúa FSHA
Birgir útskýrði LÍS og hlutverk þess, hann lætur af störfum í
framkvæmdarstjórn á Landsþingi LÍS og er það hlutverk Stúdentaráðs að
skipa fulltrúa í stað hans.
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Einnig var rætt hverjir ætla að vera fulltrúar FSHA á Landsþinginu þar sem
mikilvægt er að öll sjö atkvæðin nýtist.
6. Styrkbeiðni vegna útgáfu tímarits Stafnbúa.
Styrkbeiðni Stafnbúa samþykkt einróma. Stefnt er á útgáfu í apríl.
7. Alþjóðleg námsmannakort.
Ábending barst framkvæmdarstjórn um svokölluð ISIC-kort sem eru alþjóðleg
stúdentakort og virka víðsvegar um heiminn. Vilji fyrir því að halda HAkortunum og hafa ISIC kort á bakhlið. Látið í hendur framkvæmdarstjórnar að
ræða kostnað og umfang verkefnisins hér í skólanum.
8. Vísindaferð í Nova.
Föstudaginn 20. Mars kemur Nova til Akureyrar einungis til að bjóða HAnemum í vísindaferð. Stúdentaráð ætlar að skella út auglýsingum á sama tíma
og byrja starfsár nýrrar stjórnar á heljarinnar partý.
9. Erindi Q-félags
Aðildarfélag hinsegin stúdenta vill virka samstarf við FSHA og er Stúdentaráð
algjörlega opið fyrir því samstarfi.
10. Önnur mál.
Formenn aðildarfélaganna þurfa að tryggja að það finnist aðilar í félags- og
menningarlífsnefnd, alþjóðanefnd og kynningarnefnd.

Fundi slitið kl. 16:09
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Undirskrift fundargesta

Birgir Marteinsson

Berglind Ósk Guðmundsdóttir

Formaður FSHA

Varaformaður FSHA

Rannveig Lára Sigurbjörnsdóttir

Helga Margrét Jóhannesdóttir

Fjármálastjóri FSHA

Formaður Eirar

Friðrik Már Ævarsson

Unnur Inga Kristinsdóttir

Formaður Kumpána

Forseti Stafnbúa

Hrefna Hlín Sigurðardóttir

Axel Trausti Gunnarsson

Formaður Magister

Formaður Þemis

Andri Dan Traustason
Formaður Reka

Stúdentaráðsfundur
38. fundur 16. mars 2015

Síða 4 af 4

