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Handlingar
§8 Entledigande av arkivarie och sektionsfotograf
Sanningsminister Maja Svensson skickade in följande:
Jag skulle vilja entlediga arkivarie Joen Törnqvist pga byte av studier, samt sektionsfotograf Jessica
Lastow pga tidsbrist.

§9 Översteg på tackbudget
Likabehandlingsordförande Seamus Doyle skickade in följande:
Jag hade velat få beviljat ett översteg på min tackbudget på 200 kr. Detta beror på att de mindre tofsar
som brukar ges som tack har försvunnit. Eftersom dessa endast kan köpas i större mängder (ledamottofsar
100st, ordförandetofsar 2st) och att inga köptes in till förra årets utskott känns det fel att lägga det enbart
på årets tack.

§10 Äska pengar till batteri
Kulturminister Joel Wulff skickade in följande:
Jag vill äska pengar för att köpa in ett extra batteri till soundboksen, så att vi har två. Detta för att vi
då kan ta hand om dem bättre, genom att inte behöva ladda batterierna utomhus utan kan ta ut det ena
batteriet och ladda inomhus och sätta in det andra. Dessutom har vi en reserv om ett batteri skulle gå
sönder igen.
Jag yrkar därför på att köpa in ett till batteri för 1600 kr.

§11 Äska pengar till medaljer
Sektionshärold Teodor Bucht skickade in följande:
Medaljkommittén äskade innan sommaren pengar för att köpa in medaljer. Tyvärr har medaljpriserna
stigit lavinartat jämfört med senast vi köpte in ordenstecken. Detta gör att vår äskning var alldeles för
liten. Totalt kommer det nu kosta 19 576 kr och vår äskning var på 13 000. Vi föreslår att vi tömmer
medaljfonden helt, och drar resterande 3999 kr från styrelsedispen. Totala priserna finns nedan:
19 576 kr
-13 000 kr
-2 577 kr
-3 999 kr
=0 kr

Total kostnad
Gammal äskning
Tömma medaljfonden
Styrelsen disponibelt

§13 Motion angående ursäkt till Kristofer Jansson
Kristofer Jansson skickade inför förra styrelsemötet in en punkt om ursäkt angående avstängning från
sektionsevent och lokaler. Punkten bordlades på mötet och tas nu upp igen, se bilaga 1.
I sektionstyrelsens namn,

Rebecca Svensson
Styrelseordförande

Kristofer Jansson
15 juli 2019

Motion

Motion
angående ursäkt till Kristofer Jansson

Bakgrund
Kristofer Jansson har efter beslut från F-sektionens styrelse varit avstängd från sektionens verksamhet
och lokaler i åtta månader, med hänvisning till en pågående utredning på Lunds Universitet (se bilaga
1). Universitets utredning har nu avslutats och Disciplinnämnden har fastställt att anklagelserna mot
Kristofer Jansson har varit helt grundlösa och avvisar anmälan på samtliga punkter (se bilaga 2).
Beslutet om avstängning av Kristofer Jansson bifogas som handling till motionen.
Protokollet från disciplinnämndens sammanträde bifogas till motionen.
F-sektionen har inte delgivit sektionens medlemmar detta beslut eller vidtagit några åtgärder för att
bekämpa den omfattande ryktesspridningen kring ärendet. Den felaktiga avstängningen och ryktesspridningen kring denna har svårt skadat Kristofer Janssons sociala nätverk samt orsakat en sjukskrivning för
djup depression samt självmordstankar, som nu pågått i snart nio månader.
Läkarintyg gällande Kristofer Jansson bifogas som handling till motionen.

Yrkande
Jag yrkar därför
att

F-sektionen delger övriga medlemmar, via officiella kanaler, att beslutet om Kristofer Janssons
avstängning har upphävts, efter att samtliga anklagelser mot vederbörande har avfärdats som
grundlösa av Disciplinnämnden vid Lunds Universitet.

Fiat iustitia,

Kristofer Jansson

Protokoll: F06–HT18

§ 17
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Beslutsuppföljning
Taget
F05–HT18

Beslut
Regler för hur sektionstermer ska
översättas till engelska

Ansvarig

Redovisning

Vilgot Hillbom

F06–VT18

Regler för hur sektionstermer ska översättas till engelska
Styrelseledamot Vilgot Hillbom meddelade att inget jobb har gjorts. Uppföljning sker nästa
styrelsemöte, F07HT18.
§ 18

§ 19

Arbetsgruppsrapporter & redovisning
Tillsatt

Arbetsgrupp

Sammankallande

Redovisning

F02–HT18

Arbetsgrupp om GDPR

Jakob Navrozidis

F07–HT18

Övrigt
Ingen hade något övrigt.

§ 20

Nästa möte
Nästa möte sattes till tisdagen den 11 december kl. 17.15 i ledningscentralen.

§ 21

Personligt ärende
Styrelsen beslutade
att

Kristofer Jansson med personnummer 860128-6019 inte ska närvara på sektionens evenemang till dess att LTHs utredning mot Kristofer är slutförd

och
att

§ 22

Kristofer Jansson med personnummer 860128-6019 inte bör befinna sig i sektionens lokaler, vilka innefattar Hilbertrummet (MH:142), Alumnirummet (MH:143) och Hilbert
Café till dess att LTHs utredning mot Kristofer är slutförd.

O.F.M.A.
Sektionsordförande Mattias Näsström förklarade mötet avslutat.
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Besöksanteckning
Antecknad av Fanny Sångberg Ogrodnik (Läkare) på Skånevård Sund, VO Vuxenpsykiatri Lund,
Region Skåne,
2018-11-29 06:30

 Osignerat:

Denna anteckning är inte signerad av vårdpersonal, vilket innebär a den kan
komma a ändras.

Närvarande personer

in alt pat och Vt, senare även mamman

Aktuell vårdform

HSL

Soma sk anamnes

migrän

Psykiatrisk anamnes

För 4 år sen utma ningsdepression. E er 1 år pratat med familjen som
hjälpt pat a få kontakt med VC. Insa Venlafaxin. Samtalskontakt.
Misstanke Au smspektrumsstörning frakommit, sa i utredningskö 2016. I
våras konstaterad högfungerande au sm, Asperger. pågående kontakt
Psykiatripartners, ej berä at hela historien för kontakt där.

Suicidanamnes

Ingen känd

Socialt

God kontakt med familj i Lidköping, dock ej släppt in familjen i de a. Vän M
från Lidköping har pat medvetet hållit utanför det nya kontaktnätet han
skapat under kursen då han digare "gömt sig" bakom denna goda vän i
sociala kretsar och därmed inte tränat sin sociala kompetens. Få vänner i
Lund under kurs, merparten nu tagit avstånd från pat via Facebook, enstaka
kvar. En av dem, F, från nya kursen har ak vt sökt pat för a få reda på vad
som hänt då han ryktesvägen hört det påstås saker som borde varit under
sekretess.

Barn

Nej

Aggressivitet/hot/våld

Nej

about:blank
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Aktuellt

Pat berä ar sin historia kronologiskt, vi kommer överens om a jag försöker
nedteckna den som han berä ar den för a underlä a vidare kontakt och
samtal.
- 4 år sedan utma ningsdepression. får med hjälp av föräldrarna kontakt
med VC, se d psyk ovan. Förstår a de a har mycket a göra med han i
stort isolerat sig de senaste 10 åren och ej ha mycket med andra
männsikor a göra, a han har sociala svårigheter han behöver jobb på.
- 3 år sen (2015) fa ar pat tycke för en kvinna som är student där pat
doktorerar. E er han avslutat sin anställning och kvinnan ej längre är
studiemässiugt kopplad ll pat, skickar han e brev samt en buke
blommor ll henne. Uppger a brevet innehöll a han var intresserad och
frga om de kunde träﬀas. På direkt fråga av VT nekar pat sexuellt ionnehåll
eller anspelningar i brevet, eller a det förekommit annars mot kvinnan. Får
svar via mail a hon ej vill a han kontaktar henne mer och a hon anmält
honom ll universitetet. Kallas inom e halvår ll prefekten, som ini alt
u rycker oro för a kvinnan ska ha varit i beroendeställning ll pat. då det
framkommer a pat varit mån a de a inte skulle vara fallet, släpps frågan
och pat uppmanas a ej längre ha kontakt med kvinnan. På direkt fråga från
Vt uppger pat a han innan mötet med prefekten ini alt ej ha kontakt
med kvinnan, men a hon på fest i berusat llstånd tagit kontakt med och
be om pengar ll en buss. Pat backar bort från henne då ha inte vet hur
han ska hantera situa onen. Får sedan ånger och skickar sms och ber om
ursäkt a han ej hjälpt henne. Får snällt svar, var ok. Känner däre er a
rela onen var reparerad.

Aktuellt

- 2 år sen bestämmer pat a han behöver byta miljö för a utveckla sina
sociala färdigheter. Påbörjar ny kurs i Lund med primära sy et a träna
sociala färdigheter. Vid kurstart inkallad: ledning nå s av infon a han
"uppfört sig illa". Vill ej berä a vad de sy ar på utan pat känenr sig tvingad
a berä a om si mående och svårigheter med sociala sammanhang och
ASD diagnos och vad som hänt året innan. Inga klara anklageser görs. De vill
ej a han deltar sociala ak viteter första året, vilket pat godtar då han
känner a det blev fel med kvinnan året innan, men ledningen lovar i utbyte
a de a ska vara under sekretess.
-1 år skulle enligt avtal nu få delta i sociala ak viteter, men vid försök a gå
på fest med bekanta bli pat stoppad i dörren av medstudent av oklar
befogenhet, som öppet anklagar pat med uppgi er enligt ovan personen ej
skulle ha llgång ll samt annat han ej hade fog för. PAt godtar ännu en gång
a ej delta i sociala ak viteter, men klargör a om de a upprepas komemr
han a vända sig ll studen öreningen.
- Denna temrin blir pat inkallad igen av ordföranden för studen öreningen.
PAt u rycker uppska ning för a denne skö e det snyggt i jämförelse med
daigre incidenser samt a han kan hysa förstående för a han blev
avstångd en dag under utredning. Ordföranden uppger a han nå s av
rykten om "högst olämpligt beteende" samt sexuella trakasserier, som enligt
uppgi ska ha kommit från ﬂera angivare. Pat pratar med kåren som startar
utredning där de ej ﬁnner a sek onen agerat fel, men a de är bekymrade
över bristen på sekretess. Sek onen backar.

about:blank
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Aktuellt

- Förra veckan: de som digare i höst backade tar nu ånyo kontakt med pat:
ﬂer rykten har kommit in om a studenter ej känner sig trygga. Vill ej delge
pat vad ryktena påstår. Möte skulle hållas i sdags gällande om pat skulle
stängas av från universitetet. förhandlingar bakom stängda dörrar då
känsligt ärende. Pat önskar gånger ﬂera få reda på vad han anklagas för, men
uppges vara irrelevant. I måndags gjort polisanmälan om förtal. Även mailat
ll "alla han kunde komma på" på universitetet den mailväxling han ha
med sek onen. Lagt upp uppmaning på facebook om a folk bör komma ll
förhandlingar på sdagen, a han ej har något a dölja. SEr hur allt ﬂer av
hans vänner/bekantskaper på facebook blockerar honom eller tar bort
honom som ävn. Då ej få några svar från universitetet på kvällen, skickar
pat ut e mail igen då han konstaterar a hela hans liv är förstört och a
han inte har så mycket a leva för längre. Frå akuta suicidtankar och ringer
psykakut, strax däre er upphämtad av polis. Tror a något på universitet
kan ha larmat. Träﬀar jourläkare måndag, se ant.

Aktuellt

E er a ha varit på psykakut i måndas gick pat hem och låst dörren. Sen i
söndags ä t en halv pizza, druckit mycket knapphändigt. La sig på sin säng
och svarade ej i telefon eller öppnade dörr då vänner bankade. Gammal vän
från Lidköping som bor i Lund får ej pat a öppna dörr, varpå han kontaktar
pats föräldrar som kontaktar ambulans som kör in pat ll psyk akut. Vill här
ej prata med mor innan jourläkarbeödmning då han är rädd för a bryta
ihop. Återberä ar enligt ovan, ej sagt något ll mamma innan. Får hjälp av
VT a berä a för henne. Tackar för a VT visat förståelse, bejakar min
sammanfa ning a han fastnat i en näramste ka aliknande siu aon och
behöver hjälp a komma ur den. På direkt fråga bejakar pat a han försökt
närma sig kvinnor vid 4 andra llfällen sen episoden med blombuke en. Har
varit på liknande sä , men aldrig med sexuella anspelningar då han ﬁnner
det vara e llräckligt stort steg för honom a försöka ta sociala kontakter
över huvudtaget. Ingen av dessa fal har dock le ll några formella
anmälningar, utan han har mer eller mindre vänligt få e nekande svar
gällande om intresset va besvarat. Vid förfrågan om de for arande kna var
avänner har de a nekats, oklart om han upprepat den förfrågan. Nekar ll
a ha gjort några sexuella närmanden.

Aktuell
läkemedelsbehandling

Venlafaxin 300 mg

Psykiskt status

Välordnad klädsel. TEr sig helt orienterad. God formell kontakt: redogör
sakligt och adekvat för sin situa on. Har sporadisk ögonkontakt. Sparsam
emo onell kontakt, lågmäld. sänkt grundstämning. Lågmält aﬀektspel men
är ledsen och uppgiven, tårögd under större delen av samtalet. Puls på 115
vid ankomst sänker sig ll ca 100 e er ﬂera mmars väntan. Spänd,
ångestladdad. Mycket sparsam mimik. Inget overt psyko skt. Bejkar livsleda,
negerar direkta suicidtankar men uppger a "om a leva vore e ak vt val
hade jag inte valt det". Har på intet sä säkerställt e adekvat
självomhändertagande sen i måndags, uppgiven. Sjukdomskänsla och viss
insikt. hjälpaccepterande.

about:blank
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Suicidriskbedömning

Bedömmer suicirisken inneliggande som låg då¨pat på upplevt ärligt sä
negerar aktuella suicidtankar. Polikliniskt, under rådande situa on, ﬁnner
jag den akut förhöjd på e svårbedömbart sä då det i nuläget ej går a
säga hur situa onen på universitetet kommer utveckla sig och vilka
konsekvenser de a kommer innebära för pat.

Bedömning

32 årig man med högfungerande au smspektrumstörning samt långvarig
depression som ej svarat på farmaka. Återberä ar mycket beklämmande
historia enligt ovan, där jag ﬁnner pat fullt trovärdig i a det ej funnits något
"högst olämpligt beteende" eller sexuella trakasserier utan a det rör sig om
missförstånd av sociala kontexter och en eskalerande ryktesspridning. Finner
pat i akut kris med reellt överhängande hot om a bli avstängd från
Universitet, social katastrof samt risk a händelserna även får konsekvenser
i etablerat yrkesliv. De a sannolikt dessutom som påspädning på
underliggande svårbehandlad depression, där denna sannolikt situa on
varit en stor del av den depressiva problema ken. Pat har lls nu stå ut
och ej involverat familj men även om de akuta suicidtankarna från i måndags
klingat av så har han istället bru t kontakten med omvärlden och är helt
uppgiven, ej ä t eller svarat på kontak örsök från omvärlden. Samarbetar
nu dock fullt ut och ter sig lä ad a han inte längre är ensam i situa onen.
Kommer överens om a han stannar på avdelning över na en för a sova
och landa i situa onen. Inlägger enligt HSL, NT. Oxascand och imovane sä s
i för vid behov. Bedömning och ställningstagande ll vidare handläggning
under morgondagen. Om hemgång ser jag det som högst angeläget a pats
föräldrar involveras i planering då det ﬁnns stor risk a situa onen eskalerar
y erliggare. De beﬁnner sig på hotellrum i Lund och har fullt medgivande
från pat.

Huvuddiagnos

F430 Akut stressreak on

Bidiagnos

F845 Aspergers syndrom

about:blank
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