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11. a                  Propositioner 

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen 

Kårstyrelsen 

 

Datum: 2013-11-29 

Bilagor: Bilaga 1 – Arbetsbeskrivning för kårstyrelsen 

 

Bakgrund:  

Till förra fullmäktigemötet la Kårstyrelsen fram en proposition för att ändra i vår arbetsbeskrivning. 

Vi hade ont om tid och eftersom det på det Fullmäktigemötet även skulle väljas nya personer till 

Kårstyrelsen så valde vi att lägga fram förslaget trots att vi inte kände oss riktigt klara. Jag hoppas att 

det var tydligt för samtliga närvarande att vi planerade att fortsätta arbeta på dokumentet och att vi 

redan då visste att vi ville lyfta frågan igen. 

 

Det som har hänt till den här omgången är framför allt en omstrukturering av dokumentet. Vi har lyft 

sådant som berör alla ledamöter i Kårstyrelsen till början av dokumentet och även tydligare markerat 

att presidialerna har ytterligare ansvarsuppgifter utöver dessa. 

 

Vad det gäller det post-specifika så har vi valt att städa och rensa bort sådan som är allt för specifikt 

och istället fokuserat på ansvarsområden, förväntningar och befogenheter. 

 

Det som är helt nytt är att presidiet tillsammans ska ansvara för att upprätta en plan för hur 

Studentkårens verksamhet ska synligöras mot studenterna. Dessutom lyfter vi kravet från 

sektionsordförande att närvara på Fullmäktiges möten. De är varmt välkomna men har man i uppgift 

att vara delaktig på möten i två styrelser så anser Kårstyrelsen att det kan räcka så. 

 

 

Undertecknad yrkar härmed Fullmäktige beslutar:   

- Att anta det bifogade förslaget till en ny Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen 
- Att den nya arbetsbeskrivningen, precis som den tidigare versionen, ska gälla från och med 

den 1:a januari 2014. 
 

------------------------------------------  

Kårstyrelsen genom John Spjuth 

Kårordförande 2013 

ordf@studentkaren.se 

mailto:ordf@studentkaren.se
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11. b                         Propositioner 

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen 

Kårstyrelsen 

 

Datum: 2013-11-29 

Bilagor: Bilaga 2 – Reglemenete för Sektioner 

 
 
Från: Kårstyrelsen genom Emil Forslund 
Till: Fullmäktiges Tredje Höstmöte, 2013 
Datum: 26e november 2013 

 

Bakgrund:  

Arbetet som skett under hösten med dels de nya sektionerna, dels introduktionen, dels de nya 
styrdokumenten och dels 30-årsjubileumet har tyvärr medfört att vissa av de styrdokument som 
Kårstyrelsen föreslagit till Fullmäktige haft brister. När det nu funnits lite andrum har vi därför 
haft möjlighet att se på våra förslag med nya ögon. Denna proposition är tänkt att åtgärda de 
brister som funnits i det nya Reglementet för Sektioner. 
 

1. Kassör 
Under det föregående Fullmäktigemötet lades ett ändringsyrkande på bordet som var 
tänkt att åtgärda problemet kring attesteringsrättigheter för Kassören. Detta missades 
dock på andra ställen. Detta är nu åtgärdat. 
 

2. Ansvarsfrihet 
På grund av ett ändringsyrkande blev lydelsen av ansvarsfrihetsparagrafen väldigt ologisk. 
Den kunde tolkas som att alla årsmötets beslut endast var förslag till Kårstyrelsen.  
 

3. Vakanser 
En allvarlig brist i det klubbade reglementet är att en styrelse kan bli ”låst” om mindre än 
fem (5) personer blir valda av ett årsmöte. Då är inte styrelsen beslutsmässig, men ett 
extrainkallat årsmöte kan inte hållas då inte hela styrelsen är vakant. 
 

4. Valberedning 
Valberedningens arbetsordning har förändrats för att bli smidigare och mer demokratisk. 
Liknande förändringar finns föreslagna i Reglementet för SiS Valberedning. 
 
En annan allvarlig brist var att medlemmar från andra sektioner kunde bli invalda i en 
sektionsstyrelse. 

 
Undertecknad  yrkar… 
 
 …att Fullmäktige antar det reviderade Reglemente för Sektioner. 

 …att detta börjar gälla den 1:a januari 2014. 
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11. c                    Propositioner 

Överföring av pengar för overaller 

SKHILS 

 

Datum: 2013-12-01 

Bilagor: Ingen 

 

Bakgrund: 

 SKHILS har för tillfället mer pengar över än vad vi kan göra av med. Det finns dock ett sug redan nu 

efter fler overaller då alla storlekar utom small är slut. Dock känner styrelsen att det vore ett misstag 

att härma Dhisk och köpa in overaller i vår färg när ett större skifte är i nära antågande och vi inte 

med säkerhet kan säga att de vill fortsätta med den bruna färgen. Därför skulle vi känna oss mycket 

säkrare, och våra medlemmar antagligen mycket gladare om vi kunde göra åt med de pengar vi har till 

övers på ett bra sätt – ovvar, utan att samtidigt tvinga den nya styrelsen att välja samma sektionsfärg 

som den vi nu haft under de gångna åren. Därför vore vi i styrelsen (och antagligen även kommande 

styrelse) väldigt lyckliga om vi kunde få ett uppskov för att spara över en del av den summa pengar vi 

nu har över för att låsa vid ett senare overallköp. 

 

Jag vill här tydliggöra att vi onekligen skulle kunna lägga dessa pengar på att köpa in overaller redan 

nu, men istället väljer att vänta med detta och låta nästa styrelse göra valet av färg på denna overall 

innan inköpet görs. 

 

 

 

Undertecknad yrkar härmed Fullmäktige beslutar: 

  

- Att fastställa att den nuvarande sektionen för IKI, SKHILS, får lov att lägga undan  

10 000 kronor till kommande IKI sektion (med än så länge odefinierat namn). 

- Att binda dessa 10 000 kronor till inköp av overaller i kommande IKI sektions färg. 

 

 

------------------------------------------ 

SKHILS genom Linda Inghammar 

Ordförande Verksamhetsår 12/13 

b11linin@student.his.se 

  

mailto:b11linin@student.his.se
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11. d                 Propositioner 

Val av Vitaes styrelse 2014 

Valberedningen för Vitae 

 

Datum: 2013-11-28 

Bilagor: Bilaga 2 - Intervjuer Vitaes styrelse 2014 
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11. e                   Propositioner 

Val av sektionsstyrelse för den nya sektionen för ekonomer 

BeEkIngs valberedning 

 

Datum: 2013-11-29 

Bilagor: Ingen 

 

Bakgrund: 

I och med omorganisationen kommer det ju att bildas en ny sektion för ekonomer. Vi i BeEkIngs 

valberedning har tagit in nomineringar och frågat vilka som är intresserade av vilka poster. Tyvärr har 

det varit för kort om tid för att ha ordentliga intervjuer och därmed har vi inte kunnat sammanställa 

ett förslag på styrelse. Istället ger vi FUM alla möjliga förslag så att FUM helt själva får ta ställning till 

hur styrelsen ska se ut. 

 

Yrkande: 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- att välja Natalie Kosmala till ordförande för den nya sektionen för ekonomer. 

- att välja Liridona Mulolli till ordförande för den nya sektionen för ekonomer. 

 

- att välja Erik Nilsson till kassör för den nya sektionen för ekonomer. 

 

- att välja Natalie Kosmala till ledamot för den nya sektionen för ekonomer. 

- att välja Liridona Mulolli till ledamot för den nya sektionen för ekonomer. 

- att välja Erik Nilsson till ledamot för den nya sektionen för ekonomer. 

- att välja Sandra Havlik till ledamot för den nya sektionen för ekonomer. 

- att välja Victor Nilsson till ledamot för den nya sektionen för ekonomer. 

- att välja Albin Carlsson till ledamot för den nya sektionen för ekonomer. 

- att välja Richard Källström till ledamot för den nya sektionen för ekonomer. 

 

 

_____________________ 

Karl-Kristoffer Johnsson 

Valberedningen BeEkIng 
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11. f                   Propositioner 

Val av sektionsstyrelse för den nya sektionen för ingenjörer 

BeEkIngs valberedning 

Datum: 2013-11-29 

Bilagor: Ingen 

 

Bakgrund: 

I och med omorganisationen kommer det ju att bildas en ny sektion för ingenjörer. Vi i BeEkIngs 

valberedning har tagit in nomineringar och frågat vilka som är intresserade av vilka poster. Tyvärr har 

det varit för kort om tid för att ha ordentliga intervjuer och därmed har vi inte kunnat sammanställa 

ett förslag på styrelse. Istället ger vi FUM alla möjliga förslag så att FUM helt själva får ta ställning till 

hur styrelsen ska se ut. 

 

Yrkande: 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- att välja Markus Dauksz till ordförande för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Gustaf Wall till ordförande för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Denny Nelson till ordförande för den nya sektionen för ingenjörer. 

 

- att välja Markus Dauksz till kassör för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Gustaf Wall till kassör för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Denny Nelson till kassör för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Olivia Elfving Leijon till kassör för den nya sektionen för ingenjörer. 

-  

- att välja Markus Dauksz till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Gustaf Wall till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Denny Nelson till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Olle Torkelsson till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Elan Artega till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Hanna Lindqvist till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Rebecca Friberg till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Matilda Källström till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Gustaf Bäck till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Olivia Elfving Leijon till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Johan Bring till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Emil Pettersson till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Niklas Helsing till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Kajsa Phalén till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 
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- att välja Felicia Edvardsson till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Julian Hertinge till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Johanna Klarin till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Ebba Hamrin till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Tobias Bill till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Isabell Gustavsson till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

- att välja Oliver Carlén till ledamot för den nya sektionen för ingenjörer. 

 

 

 

_____________________ 

Karl-Kristoffer Johnsson 

Valberedningen BeEkIng 2013  
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11. g                   Propositioner 

Ny valberedning för verksamhetsåret 2014 

Kårstyrelsen 

Datum: 2013-11-29 

Bilagor: Ingen 

 

Bakgrund:  

Eftersom det ligger på Kårstyrelsen att lämna fram ett förslag till Fullmäktiges tredje höstmöte på en 

ny valberedning kommer ett sådant här. I arbetet med att leta hitta kandidater har vi försökt att se 

till att det finns erfarenheter från så många delar av Studentkåren som möjligt. Vi har inte riktigt 

kunnat täcka in allt men är nöjda med den spridning vi har fått. Nedan följer en kort motivering för 

var och en av de tre nominerade kandidaterna. 

Viktor Karlsson har varit engagerad i Sexmästeriets verksamhet i flera år och har även suttit en 

mandatperiod som Barmästare i Sexmästeriets styrelse. Det här tillsammans med att vi ser att Viktor 

har en god uppfattning om Studentkåren som helhet och att han är lugn och metodisk i sitt sätt gör 

att vi anser att Viktor blir en stark valberedare för Studentkåren. 

Erik Ytterby har kikat runt på många ställen i organisationen och har även han en bra överblick över 

hela Studentkårens verksamhet och organisation. Erik har även suttit som delegat i Fullmäktige och 

har där interagerat med samtliga poster som det är valberedningens uppdrag att tillsätta. Erik är 

också en arbetsmyra som kliver in och styr upp när saker behöver göras. Med bakgrund av 

ovanstående anser vi att Erik blir en utmärkt valberedare för Studentkåren. 

Caroline Paulsson sitter fram till årsskiftet som Intro- och PR-ansvarig i Vitae vilket ger henne en 

möjlighet att lyfta sektionernas perspektiv i valberedningsarbetet. Sektionerna har egna 

valberedningar som sköter val till sektionsstyrelser men vi tycker att det är viktigt att få deras syn på 

poster även i andra delar av organisationen. Det här tillsammans med att vi ser att Caroline är en 

driven och engagerande människa överlag gör att vi anser att hon blir en fantastisk valberedare för 

Studentkåren. 

My Levin är i dagsläget engagerad i förarbetet med Framtid och har tidigare haft posten som Vice 

Sexmästare i Sexmästeriet. Hon har funnits med i organisationen i flera år och har sett Studentkåren i 

många olika skeenden. My är praktiskt lagd och gör hellre själv än att väntar på att någon annan ska 

få det gjort. Utifrån de aspekterna upplever vi att My skulle vara ett givet tillskott som valberedare 

för Studentkåren. 
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Undertecknad yrkar härmed Fullmäktige beslutar:  

- Att välja Viktor Karlsson till valberedare för 2014 

- Att välja Erik Ytterby till valberedare för 2014 

- Att välja Caroline Paulsson till valberedare för 2014 

- Att välja My Levin till valberedare för 2014 

 

 

 

 

------------------------------------------  

Kårstyrelsen genom John Spjuth 

Kårordförande 2013 

ordf@studentkaren.se 
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11. h                 Propositioner 

Fyllnadsval till Sexmästeristyrelsen 

Valberedningen 

Datum: 2013-12-01  

Bilagor:  

Bilaga 3 – Intervju Jacob Schultze 

Bilaga 4 – Intervju Mattias Pernebrink 

 

 

Bakgrund:  

Valberedningen har hållit ett fyllnadsval för Sexmästeristyrelsen. Nomineringsperioden har varit 

mycket kort, den löpte från tisdagen 26 november till lördagen 30 november. Förvisso har 

Valberedningen mandat enligt reglementet för valförfarande att frångå normal tidsplan men i och 

med att processen har haft så kort period så ser Valberedningen ett värde i att tillåta öppen 

nominering under mötet och rekommenderar därför Fullmäktige att tillåta nominering på plats. Det 

har inte hunnits med en offentlig utfrågning vilket innebär att Fullmäktige inte har givits möjlighet att 

fråga ut kandidaterna innan. Det är Valberedningens förhoppning att Fullmäktige kan ha översikt 

med detta och istället bereda god tid för kandidaterna att intervjuas under mötet. Valberedningen 

ber om ursäkt ifall detta skapar problem vid tidsplaneringen av mötet. 

 

 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar:  

 att tillåta nominering på plats till posterna Bläckmästare och Skattmästare. 

 att välja Mattias Pernebrink som Bläckmästare för Skövde Sexmästeri för mandatperioden 

2013/2014. 

 att välja Jakob Schultze som Bläckmästare för Skövde Sexmästeri för mandatperioden 

2013/2014. 

 

 

 

------------------------------------------ 

Valberedningen genom Oscar Danielsson 

Sammankallande i Valberedningen 

valberedningen@studentkaren.se 
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12. a   Informations/diskussionspunkter 

Kommersialisera introt genom att hyra ut tältplatser på campus till företag 

SKHILS 

Datum: 2013-11-29 

 

Bakgrund: 

SKHILS tycker att det hade varit en bra idé att göra höstintrot mer kommersialiserat genom att på campus 
hyra ut positioner för tält. 
 
Tidigare år har det visat sig att många studenter finner sig ha sett allt som Skövde samt Högskolan och 
dess föreningar har att visa redan första dagen och återkommer därefter inte nödvändigtvis till 
campusområdet för att ta del i övriga aktiviteter och traditioner. En anledning har sagts vara att det 
verkar finnas för lite att göra och att campusområdet ser tomt och oaktiverat ut.  
 
Ett sätt att lösa detta problem på skulle kunna vara genom att sälja positioner på campus där diverse 
företag skulle kunna få chansen att sätta upp sina tält. Att företagen tjänar på detta finns det inte någon 
fråga om (de vill fånga upp och in sina kunder så snart som möjligt) och om priset sätts rätt så skulle 
därför studentkåren kunna tjäna pengar även på introt (vilket kanske inte vore en nackdel). Dessutom 
skulle denna förändring göra att campusområdet bokstavligt talat fylls upp med tält, personer att prata 
med och saker att göra. En dag skulle kanske inte längre räcka för att hinna täcka upp alla intressanta tält 
och intressanta företag som studenten i fråga vill se över. Något som hade resulterat i fler studenter som 
frivilligt återkommer till campus, och dessutom en möjlighet för faddrarna att lätt hitta en aktivitet för de 
nya studenterna om det skulle bli för lugnt under någon period (ta en sväng runt ett par av tälten och se 
om studenterna hittar något som intresserar dem). 
 
Det finns dessutom ännu ett sätt för studentkåren att tjäna på att göra den här förändringen. Om de 
företag som får hyra tältplatserna måste vara anknutna till studentkåren redan sedan tidigare, säg genom 
en eller flera rabatter, så får studenterna också ett direkt och konkret sätt att se hur mycket studentkåren 
gör för dem och hur många rabatter som kommer att finnas till deras förfogande om de betalar 
medlemsavgiften (bara släng en blick över campus och se hur många tält det finns, minst så många 
rabatter). Det finns med andra ord en god chans att medlemsantalet skulle stiga om denna förändring 
genomfördes. Just på grund av att ingen fadder kan avfärda studentkåren med att de aldrig gör något för 
sina medlemmar. Det skulle helt enkelt inte gå att missa hur mycket SiS redan då har gjort för sina 
studenter. Men inte heller ser det ut som att ingenting händer vid Högskolan i Skövdes introduktion. Det 
händer massor, konstant! 
SKHILS styrelse är eniga i att det här vore en förbättring, inte bara för introt, utan för hela studentkåren. 
Vi är dock intresserade av att höra vad fullmäktige tycker i frågan. 
Så vad tycker fullmäktige? 

 

 

------------------------------------------ 

SKHILS genom 

Linda Inghammar 

ordf. Verksamhetsår 12/13 

b11linin@student.his.se 
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13. a    Rapporter 

Beeking 

Emma Andersson 

Sammanfattning 

November har varit en aktiv månad för Beeking. Allt i från konferens i Borås med Sveriges 

Ekonomföreningars riksorganisation till avslutningssittning har genomfört. Fokus under hösten har 

varit att kunna skapa aktiviteter till medlemmarna. Den största av våra aktiviteter har varit 

Avslutningssittning som drog hela 160 personer till kårhus Boulogner och var en lyckad kväll både för 

styrelsen och medlemmarna.   

Beeking fick möjlighet att närvara på Sveriges Ekonomföreningars riksorganisations konferens som 

hölls i Borås. Helgen bjöd på inspirerade föreläsningar med allt från krishantering för en förening till 

grundaren av klädföretaget Nelly. Under helgen hölls årsmötet och den nya styrelsen för S.E.R.O. blev 

vald. Konferensen var väldigt lärorikt för styrelsen och inte enbart genom ny kunskap av föreläsarna 

utan även från andra föreningar om hur det arbetar. Kunskap som kommer att användas av styrelsen 

under den sista tiden som är kvar. 

 Kommande event 

Nu börjar året lida mot sitt slut och styrelsen börjar sakta med säkert att förbereda sig inför 

omorganisationen. Annars har beeking inga andra event inplanerade.  

UU 

Utbildningsutskottet har sedan fullmäktige haft en lugnare period. Det som har hunnits med är 

kurskommittémöten och ett forum för studenter där man kan diskutera sin utbildning.  

ArmU 

Efter att alla fokusdagarna har genomfört så har arbetet inom arbetsmarknad varit lugn. Även här 

börjar man känna att året börja lida mot sitt slut.    

SU 

Arbetet inom SU ligger just nu lågt och inget datum för nästkommande möte finns bestämt.  

 

 

 

 

BeEkIng 2013 

Genom Emma Andersson 

Tillförordnad ordförande BeEkIng 2013 
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13. b   Rapporter 

Vitae 

Mattias Pernebrink 

 

Sammanfattning 

Vi arbetar med vårintrot för att det ska flyta på tillsammans med andra delar av studentkåren. 

Förhoppningsvis är en sittning inbokad i vårterminsstarten för de nya studenterna vid tiden för FUM.  

Vi försöker även att få kontakt med de nominerade för nästa års gröna sektions styrelse för att prata 

om hur det är att sitta i styrelse och svara på frågor som kan tänkas finnas.  

Vi hade ett medlemsmöte där det endast kom två IVN-studenter – vi försöker nu få ut information 

om att man gärna får komma på våra styrelsemöten.  

Efter medlemsmötet inrättade vi en projektgrupp för bartömningssittningen dit studenter som visat 

intresse för att planera sittning samt SKHILS och Vitaes styrelse. Vi ser samarbetet som ett bra 

”avslut” på de nuvarande sektionerna från vår sida. Bartömningssittningen är inte genomförd vid 

tiden för FUM men förhoppingsvis så är alla biljetter slutsålda. 

 

Ekonomi 

Vi ligger på ett överskott som vi lägger på sittning och i rimlig mån om vi känner att det passar på 

teambuilding med nästkommande gröna sektions styrelse efter FUM.  

 

Kommande event 

Bartömningssittning den 14e December.  

 

 

______________________ 

Mattias Pernebrink 

Ordförande Vitae 
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13. c   Rapporter 

Skhils 

Linda Inghammar 

 

Sedan senaste fullmäktigemötet har Skhils-styrelsen gått på de möten som varit och tagit sig an att få 

ihop bartömningssittningen tillsammans med Vitae.  

 

I övrigt bjöd Skhils på tårta på SHS årsmöte vilket var mycket uppskattat. Vi har inte själva hittat en tid 

då vi kan ha vårt eget årsmöte men planerar att få in det så snart som möjligt. 

 

Valberedningen är i full gång när det kommer till att hitta en ny IKI styrelse för 2013/2014 och vi 

hoppas att det går väl och att en ny styrelse kommer att kunna tas fram till fullo. 

 

Skhils har fortfarande inte hittat en möjlighet att på ett vettigt sätt göra av med alla de pengar som 

för tillfället finns till förfogande och därför skickar vi också in ett yrkande till FUM och hoppas  genom 

detta att kunna lätta på trycket för kommande styrelse.  

 

I övrigt planeras en sista teambuilding/hejdå-mys som tack för allt arbete under styrelseåret. Arbete 

inför sittningen planeras dock att få gjort under även detta event, man måste få vara lite 

arbetsnarkoman även om man har mycket att göra sedan tidigare. 

 

Tack och hej leverpastej. Styrelsen tackar för året som har varit. Tjingeling. 
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13. d   Rapporter 

Kårhusgeneral 

XXX 
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13. e   Rapporter 

Kårordförande 

John Spjuth 

Det känns väldigt konstigt att skriva det här, ett år kan gå väldigt fort. Nu är det snart dags för mig att 

kliva ner och lämna över ledarskapet till Emil. Det är med lika delar vemod som lättnad jag har börjat 

förbereda den överlämningen. I övrigt har mycket tid gått åt till att tillsammans med Högskolan gå en 

skyddsrond genom i stort sett samtliga lokaler på campus. Överlag ser det bra ut men man slarvar lite 

när det gäller elsladdar och förgreningsdosor. De större risker vi upptäckte var framför allt i 

labbmiljöerna som givetvis också är farligare platser att vistas på. Där kommer man göra en större 

insats för att se till att alla säkerhetsföreskrifter är uppdaterade och efterföljs. 

Jag försökte minnas fler saker men jag insåg att det var lite drygt två veckor sedan Fullmäktige hade 

möte senast och därför är det ganska förklarligt att jag inte hunnit med så mycket annat. 

Skyddsronderna åt upp nästan en hel vecka bara dem. 

I övrigt så tackar jag för mig, för att jag har fått det här förtroendet och vill önska er alla lycka till i 

framtiden. 

 

 

 

 

____________________________________ 

John Spjuth 

Kårordförande 2013 
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13. f   Rapporter 

Armu-ordförande 

Louise Persson 

Det generella arbetet inom denna post har bestått av att genomföra och avsluta de fem 

arbetsmarknadsdagarna. Dessa ska utvärderas i utskottsgruppen huruvida dessa ska genomföras 

eller vidare utvecklas på något sätt till nästa år, något som de nya sektionernas ledamöter också 

kommer få vara en del av. Ett avtal med fackförbundet Vision har skrivits och jag har suttit med i 

Mångfaldsgruppen som snart kommer att ha en vinnare av stipendiet baserat på examensarbeten. 

Arbetet i UTSAM, utredningen om samverkan, är snart klart där svaren i enkäter har visat på några 

speciella punkter från både studenter, personal på högskolan samt näringsliv. Dessa ska vi undersöka 

om de är genomförbara och hur det arbetet i så fall skulle se ut. 

Vidare så har Framtid varit det som nu kommer ta upp min tid och mitt utrymme i denna och nästa 

rapport. Gruppen består som tidigare rapporterat av 10 personer som har varsitt ansvarsområde. 

Marknadsföringsgruppen i ledning av Linus jobbar på att hitta nya sätt att få närvarande företag och 

studenter under mässan. I skrivande stund har vi sex (6) anmälda företag men jag är inte oroad då vi 

även har flyttat upp sista anmälningsdatumet till den 20:e januari 2014. Då vi inte har någon deadline 

för katalogen så finns ingen anledning att inte ge företag och organisationer ytterligare tid och 

möjlighet att anmäla sig.  

Gruppen har än så länge haft fyra möten och ska ha ytterligare ett innan jul. Vi har kommit fram till 

vilka föreläsare vi vill ha och vi har flera backup- idéer ifall vårt förstahandsval inte går igenom. 

Mejlet med bokningen gick iväg idag, fredag 29/11, så jag kanske kan berätta mer på 

Fullmäktigemötet. Gruppen har valt två kvinnliga föreläsare i år, kontra två manliga förra året: Elaine 

Eksvärd och Ylva Beck. De två veckorna innan Framtid som vi förra året fyllde med aktiviteter 

kommer också få en överblick och det kan bli utvecklat till kommande mässa men detta är inte klart 

än.  

Vidare måste jag säga att jag är väldigt glad och stolt över årets projektgrupp. Det är 8 mycket 

engagerade ideella studenter som jag och Linus arbetar ihop med. Vilket är mycket tacksamt då detta 

år gör många ändringar i arbetet. Vi har tagit bort katalogen och vi arbetar för att få all mat ordnad 

av Götasalen. När jag tillsammans med de två som är ansvariga för mässområdet så har vi tankar på 

att ta en planeringsidé från förr och då skapa lite andra gångsätt i G-huset. Gruppen har många 

nytänkande idéer och Framtid mår troligtvis mycket bra av en uppdatering.  

Vi har valt att ändra i budgeten en gång för att göra plats för marknadsföring, underhållare och 

föreläsare men vi ligger fortfarande på ett plusresultat som är över 200 000kr, som Framtid helst ska 

sluta på. Jag håller en stadig informationskontakt med Kårstyrelsen. 

________ 

Louise Persson 

Arbetsmarknadsordförande 13/14 

Projektledare Framtid 2014  
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13. g   Rapporter 

Vice Ordförande 

Pierre Renner 

 

För det första så är det såklart roligt att Emil Forslund och Victor Assmundsson blev valda 

och blir nya arbetskamrater. 

 

UKÄ utvärderingarna 

Studentintervjuerna i samband med universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering omgång 

5 är nu avslutat för denna termin. Det blev totalt fyra intervjutillfällen och de examina det 

handlade om var Barnmorskeexamen, RPSH, Biomedicin, Sjuksköterske- samt 

speciallistsjuksköterskeexamen. 

Just nu håller den sista utvärderingrundan på, det vill säga omgång 6 och för Högskolan i 

Skövdes del så innebär det att ämnet pedagogik ses över. Högskolan har i vanlig ordning 

tillsatt en styrgrupp för att skicka in en självvärdering till UKÄ. Jag sitter med i detta arbete 

och det flyter på. Ämnesföreträdarna har gjort ett väldigt bra arbete. Självvärderingen ska 

skickas in till UKÄ den 17 januari.  

 

Resultaten från UKÄs utvärdering från i våras kom in förra månaden. Överlag såg resultatet 

väldigt bra ut för Högskolan i Skövdes del. Speciellt dataspelsutbildningarna fick väldigt hög 

kvalitet och vi kan räkna oss till att ha en av de bästa utbildningarna i landet när det kommer 

till detta område. 

 

Vi fick dock inte bara rosor utan även bristande kvalitet inom ett ämne, nämligen 

maskinteknik. Vad innebär detta då? Enligt UKÄ så visar inte de examensarbeten som 

granskats och den självvärdering som gjorts att studenterna uppfyller alla de mål som krävs. 

Högskolan i Skövde har nu ett år på sig att fixa till sina brister. Det blev förövrigt bristande 

kvalitet på både magister och kandidatnivå av utbildningen. Högskoleingenjörsexamen fick 

dock hög kvalitet.  

 

Det ska också nämnas att Högskolan i Skövde ligger bra till om man jämför med andra 

högskolor. Av totalt 12 utvärderade utbildningar här så fick vi två med bristande kvalitet, tre 

med mycket hög kvalitet och sju med hög kvalitet. Detta kan jämföras med Högskolan i 

Halmstad som av 20 utvärderade utbildningar fick 13 med bristande kvalitet.  

 

Implementeringsgruppen – de nya institutionerna 

Jag och John sitter ju med i en grupp som heter implementeringsgruppen på Högskolan. 

Denna grupp har som uppgift att arbeta övergripande med den nya institutionsindelningen. 

Man märker av att saker och ting börjar falla på plats. Namnen på de nya institutionerna är 

klara och ni fick se dem redan på förra fullmäktigemötet. Det verkar också som om man har 
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bestämt sig för vilka avdelningar som ska finnas på institutionerna och vilka 

avdelningscheferna kommer att vara.  

 

På senaste mötet när detta skrevs, så pratade man om att varje institution skulle skapa någon 

form av utbildningsråd där man diskuterar utbildningskvalitet och kanske fastställer nya 

program och liknande. Hur detta urartat sig vet vi inte, men vi var ganska snabba att trycka på 

att det vore trevligt med studentrepresentation i dessa råd. Det finns alltså möjlighet att en ny 

mötesform förutom kursplanekommittéer och fakultetsnämnden finns tillgänglig för studenter 

för att påverka sig studiesituation. 

 

Lokalfrågan som kanske har varit extra intressant utifrån högskolans perspektiv håller 

fortfarande på. För studentkårens del så verkar det som om det inte kommer att hända så 

mycket över huvudtaget. Det verkar dock faktiskt som om att Kyrkan i Högskolan kommer få 

hyra lokalerna som finns precis bredvid kansliet. 

 

Omorganisation 

Omorganisationsarbetet fortsätter i hög takt. Nu senast har vi reviderat Arbetsbeskrivningen 

för Kårstyrelsen igen. Denna gång så lyckades vi skriva om i stort sett hela, vilket jag 

personligen var behövligt. Den nya arbetsbeskrivningen tycker jag är väldigt bra, speciellt 

med ett nytt stycke som specificerar vad de tre arvoderade ska ansvara för tillsammans. 

 

Ett par nödvändiga ändringar till reglemente för sektioner och också gjorts och 

förhoppningsvis går de också igenom. 

 

När det gäller valen till de nya sektionerna tycker jag att det generellt sett har gått mycket bra. 

Man har lyckats få ihop många nominerade, förutom för sektion brun, där vi måste första göra 

ett ryck.  

Till sektion vit, dvs ingenjörssektionen har det varit jättemånga intresserade och om allt går 

väl så kan det bli rekordmånga till styrelsen. Det är ju såklart jätteroligt att det finns ett sådant 

intresse.  

 

Teambuilding 

En teambuilding för den nya Kårstyrelsen och de nya sektionerna kommer att behövas och vi 

ska förhoppningsvis inom kort börja planera för denna.  

 

30-års jubileumet 

Snart drar jubileumsveckan igång och det ska bli spännande att se hur det urartar sig. Det har 

legat mycket arbete bakom det och förhoppningsvis så går det bra. Det kommer väl kanske 

inte att bli så som man först hade tänkt sig men man får väl ta det för vad det är. 

 

Studentärenden 

Det har vart en del studentärenden den sista tiden, vilka jag har kunnat gå vidare med eller 

avsluta. Jag har märkt på den sista tiden att det är väldigt svårt att veta vad studenterna vill få 
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ut av sin kontakt med studentkåren. Ibland så säger studenten nästan ingenting konkret vilket 

gör att man får dra ur informationen. Det är ofta man får skriva tillbaka flera gånger för att 

faktiskt få reda på vad problemet är eller vad studenten läser för något. 

Det är också ganska oklart vad studentkåren faktiskt kan göra och det har man märkt bland 

studenterna som kontaktar en. I ett fall ville man att studentkåren skulle göra personliga fördelar och 

rent ut strunta i behörighetskrav eller liknande. Vad studentkåren faktiskt handgripligen får och inte 

får göra är nog ett mycket viktigt område att undersöka i framtiden. 
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13. h   Rapporter 

Sexmästare 

XXXX 
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13. i   Rapporter 

Skattmästare 

XXXX 

 

 

 


