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5. a                Laga förfall 

Alexander Nelje 

Jag, Alexander Nelje, kommer inte att kunna delta under fullmäktigemötet där BeEkIngs revison 
kommer att behandlas. 

 

Alexander Nelje 

B11alene@student.his.se 
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10. a                 Avsägelser  

Josefina Andersson, KS 
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11. a             Propositioner 

Verksamhetsberättelse 2013 

Beeking 

 

 
Datum: 2014-01-21 
  
Verksamhetsberättelse för BeEkIng 2013 samt resultaträkning, se bilagor  
Fysisk verksamhetsberättelse med underskrifter medtages till fullmäktigemötet.  
 
 
 
BeEKIngs styrelse yrkar därför  
- Att fullmäktige godkänner beEkIngs verksamhetsberättelsen 2013  
 
 
 
_______________________________  
BeEkIng-styrelsen 2013  
genom Emma Andersson  
Tillförordnad ordförande BeEkIng 2013 

 
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Bilaga 3 Revisorsberättelse 

  



Dagordning Fullmäktige 2014-01-30 
Första Höstmötet 

 

5 
 

11. b                          Propositioner 

Ansvarsfrihet för SKHILS styrelse 2013 

Skhils 

Datum: 2014-01-21 
 
Bakgrund: 
Under året som gick har SKHILS styrelse gjort lite allt möjligt. Bland annat har vi gjort av 
med en del pengar, om än inte alla de kronor vi fått tilldelade oss. Nu skulle styrelsen gärna 
vilja ha ett godkännande på att vad vi gjort under året har varit till sektionens nytta och ber 
därför om ansvarsfrihet. 
 
På grund av ett sistaminuten-missförstånd så skickar vi med en självstående rapport från vår 
Kassör (även den med underskrifter från resterande styrelse bara för tydlighetens skull), 
utöver den vanliga verksamhetsberättelsen. 
 
Yrkande: 
SKHILS-styrelsen 2013 yrkar att fullmäktige beslutar: 

• Att ge SKHILS styrelse för verksamhetsåret 2013 ansvarsfrihet. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
SKHILS styrelse 2013 
genom ordförande Linda Inghammar 
 

 

Bilaga 4 
Bilaga 5 

Bilaga 6 Revisorsberättelse  
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11. c              Propositioner 

Ansvarsfrihet 

Valberedningen 
 
Bakgrund: 
Verksamhetsåret för 2013 års valberedning är nu till ända. Då Valberedningen finner att vi har 
fullgjort vårat uppdrag till vår bästa förmåga så ansöker vi om ansvarsfrihet. 
 
 
Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

• att bevilja Valberedningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
 
Valberedningen genom Oscar Danielsson 
Sammankallande i Valberedningen 
valberedningen@studentkaren.se 
 

 

 

Bilaga 7 
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11. d             Propositioner 

Valtider för Vårterminen 2014 

Valberedningen 

 

Bakgrund:  

Den nyvalda valberedningen lämnar här med fram ett förslag på valtider för vårterminer 2014 enligt 
bifogat dokument 

Undertecknad yrkar härmed Fullmäktige beslutar:   

- Att fastställa valberedningens förslag på valtider enligt bilaga. 
 

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

Valberedningen genom Viktor Karlsson 
Sammankallande valberedare 2014 
Viktor.karlsson@studentkaren.se 

 

 

Bilaga 8  
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11. e             Propositioner 

Reglemente för SiS Valberedning 

KS 

Bakgrund:  
Ett av de krångligaste styrdokumenten vi har idag är Reglementet för Valförfarande. Språket i 
dokumentet är ålderdomligt och många medlemmar, även engagerade sådana, vet inte vad alla 
delar av dokumentet betyder på grund av dess antika ordval. Dessutom kan vissa delar bli 
onödigt stolpiga sett till storleken på vår organisation. 
 

1. Språkliga förändringar 
Språket i dokumentet har uppdaterats för att ligga på ungefär samma nivå som våra 
övriga styrdokument. Ordningen har på sina ställen ändrats för att göra texten mer 
lättläst. 
 

2. Digitalisering 
Ett försök att göra valsystemet kring Fullmäktigeval digitaliserbart har gjorts tidigare, men 
det var lite klumpigt inlagt i reglementet och därför inte till så mycket hjälp om någon i 
framtiden vill genomföra den typen av val. Den nya lydelsen är säkrare och framförallt 
tydligare kring vad som gäller. 
 

3. Motnomineringar 
För att förhindra att kandidater ”faller bort” när de inte hamnar i valberedningens förslag 
har motnomineringar tagits bort. Valberedningen skickar nu tillsammans med sitt förslag 
in en lista över vilka övriga kandidater som finns. 
 

4. Tider 
Tider och deadlines har gjorts om för att arbetet kring valen skall bli smidigare och lättare 
att förstå. På många ställen har Kårstyrelsen som mellansteg tagits bort. 

 
 
Kårstyrelsen yrkar här med att Fullmäktige beslutar: 
- att Reglementet för Valförfarande ersätts med det bifogade Reglemente för SiS Valberedning. 

 

Kårstyrelsen genom Emil Forslund 

 

Bilaga 9  
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11. e             Propositioner 

Fyllnadsval till Valberedningen 

KS 

 

Bakgrund:  

Valberedningen utlyste den 3e januari ett fyllnadsval till Valberedningen. Nomineringsperioden var 
slut idag (den 17e). Denna proposition är mest tänkt för att valet skall komma upp till Fullmäktige. 
Kårstyrelsen har inte tagit ställning till nomineringarna. 

Enligt valberedningen har endast John Spjuth och Andreas Said tackat ja till sin nominering. 

Undertecknad yrkar härmed Fullmäktige beslutar:  

 Att välja John Spjuth till SiS Valberedning för 2014. 

- Att välja Henrik Lindgren till SiS Valberedning för 2014. 
- Att välja Frey Nielsbakken till SiS Valberedning för 2014. 
- Att välja Andreas Said till SiS Valberedning för 2014. 
- Att välja Ahmed Shegow till SiS Valberedning för 2014. 
- Att välja Omid Kathgar till SiS Valberedning för 2014. 
- Att välja Daniel Solaka till SiS Valberedning för 2014. 

  

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

Kårstyrelsen genom Emil Forslund 
Kårordförande 2014 
ordf@studentkaren.se 

  



Dagordning Fullmäktige 2014-01-30 
Första Höstmötet 

 

10 
 

 

12.a             Informations/diskussionspunkter 

Fullmäktigeprotokoll  

Kårstyrelsen genom Pierre Renner 

1:a höstmötet 2010 (2010-09-23) – OK 
2:a höstmötet 2010 (2010-??-??) – Protokoll saknas helt 
3:e höstmötet 2010 (2010-12-09) – Saknar underskrift Talman: Mikael Wendt 
 
1:a vårmötet 2011 (2011-02-07) – OK 
2:a vårmötet 2011 (2011-03-24) – Protokoll saknas helt. 
Extrainsatt möte (2011-04-28) – Saknar underskrift Sekreterare: Kätlin Vesaid 
sid 4 av 4.  
KonstFUM  (2011-05-05) – OK 
Extra KonstFUM  (2011-05-12) – OK 
3:e vårmötet  2011 (2011-06-09) – OK 
 
1:a höstmötet 2011  (2011-09-15) – OK 
Extrainsatt möte (2011-09-29) – OK 
2:a höstmötet 2011  (2011-11-03) – OK 
3:e höstmötet 2011  (2011-12-01) – Saknar underskrift Talman: Christer 
Johansson 
 
1:a vårmötet 2012  (2012-02-02) – Protokoll saknas helt. 
2:a vårmötet 2012  (2012-03-29) – OK 
Extransatt möte (2012-04-12) – OK 
KonstFUM  (2012-05-10) – OK  
3:e vårmötet 2012  (2012-05-15) – Saknar underskrifter Justerare: Johan Nordby 
och Talman: Linus Andersson. 
 
1:a höstmötet 2012 (2012-09-20) – OK 
2:a höstmötet 2012 (2012-11-01) – Saknar Talman Ullrika Sellman på sidan 5 av 8. 
3:e höstmötet 2012 (2012-12-06) – Saknar underskrifter Tillfällig Justerare: 
Viktor Ahlman och Talman: Martin Bagge 
 
1:a vårmötet 2013 (2013-02-07) – Saknar underskrift Justerare: Simon Hall 
2:a vårmötet 2013 (2013-??-??) – Protokoll saknas helt. 
KonstFUM  (2013-04-11) – Bilagor saknas. 
3:e Vårmötet 2013 (2013-05-07) – Saknar underskrift Talman: Filip Wannerskog 
sid 6 av 6. Bilagor saknas också.  
 
1:a höstmötet 2013 (2013-10-10) – Saknar underskrift Sekreterare: Henric 
Wallgren 
2:a höstmötet 2013 (2013-11-14) – Saknar underskrift Talman: Filip Wannerskog 
3:e höstmötet 2013 (2013-12-10) – OK  
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12.b             Informations/diskussionspunkter 

Ekonomisk rapport 

Kårstyrelsen genom Emil Forslund 

 

 
Intäkter Utgifter Resultat 

Kårstyrelsen 1 990 500 kr 2 316 300 kr -325 800 kr 
Framtid 400 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 

    Interna täckningsbidrag 
  Sektioner 55 000 kr 

 Fullmäktige 10 000 kr 
 Valberedning 5 000 kr 
 Utskott 12 000 kr 
 Arbm. Dagar 2 000 kr 
 Intro 15 000 kr 
 Valborg 10 000 kr 
 30års 20 000 kr 
 Konsultprojekt 50 000 kr 
 

    
    Totalt Kårstyrelsen 2 390 500 kr 2 650 300 kr -259 800 kr 

    Sexmästeriet 2 680 400 kr 2 773 044 kr -92 644 kr 

    Budget 5 182 900 kr 5 422 250 kr -239 350 kr 
Totalt SiS 5 070 900 kr 5 423 344 kr -352 444 kr 
 

Bilaga 10  
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13. a                 Rapporter 

Kårhusgeneral 

Joakim Olsson 

Sedan förra mötet har det genomförts en bartömningssittning samt en företagspresentation 
i kårhuset. Utöver detta så har jag fått in en preliminär bokning och två stycken spikade 
bokningar utva kårhuset ifrån externa parter. Den preliminära kommer om planerna står fast 
genomföras i Juni och är ett födelsedagsfirande. De spikade är en lärarutbildning ni i februari 
och Helenbasketcupens disco i maj.  

Det kommer även genomföras två stycken sittningar i februari månad. Finn även en 
preliminärbokad i April. 
 
Jag har även som jag nämnde på förra mötet räknat på kostnader och intäkter för KG posten 
under förra halvåret och har nu kommit fram till ett ungefärligt resultat. Då det tillkommer 
en del variabler i uträkningen utav KG postens kostnad såsom personalkostnad vid sittningar 
och uthyrningar är det svårt om inte omöjligt att i nuläget få siffran helt exakt.  
 
Som det ser ut nu så har KG posten kostat 

146 685 kr 

Och har dragit in 

117 611 kr 

Mellanskillnaden blir då 

-29074 kr 

KG posten har alltså gått med cirka 30000 kr i förlust. 
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13. b                 Rapporter 

Kårordförande 

Emil Forslund 

När jag skriver detta har jag arbetat som Kårordförande i ungefär två och en halv vecka under vilken 
jag har gått parallellt med vår föregående ordförande John Spjuth. Det har varit spännande att få se 
allt kårstyrelsearbete från ett nytt perspektiv och få en inblick i allt arbete som görs på kansliet. Jag 
tänkte gå igenom lite vad jag gjort under den här första tiden för att kanske ge er andra en insyn i vad 
det innebär att vara ordförande för en studentkår. 

Första veckan var det ganska lugnt på kansliet då en del fortfarande hade semester. Jag och John 
spenderade mycket av tiden med att fixa maillistor, inloggning för datorer och skrivarkoder. Jag har 
följt John en del under hösten och vi började vår överlämning redan i december så efter den första 
veckan var det mesta igång. John har varit kvar sedan dess och lurkat på mitt kontor men till stor del 
har vi arbetat med olika saker. Det har dock varit ett stöd att han kunnat svara på frågor i 
övergångsperioden. Kårstyrelsen beslutade i december att korta ner överlämningsperioden till 
hälften så idag blir Johns sista dag här på kontoret. 

Efter den första veckan började skolan vakna till liv. Jag bokade in möten med våra sponsorer för att 
knyta dem närmre och fick även en del tips. Jag har även träffat en del av högskolans organisation.  

Fokus för den här månaden har till stor del varit våra nya sektioner. Tillsammans med Pierre och 
Louise har jag planerat årsmöten, teambuilding och valberedning åt dem. Samtidigt har vi börjat reda 
i hur vi kan öka studentinflytandet i och med den nya organisationen. 

Ju mer jag arbetar med våra olika delar känner jag att den här studentkåren behöver knytas samman. 
Vi har många olika delar som arbetar med helt skilda verksamhetsområden, men vi får inte glömma 
att vi är samma organisation. Vi är väldigt sårbara när det kommer till byte av kompetenser. För att 
förebygga detta måste vi få ett tätare samarbete inom organisationen. 

Ekonomiskt sätt har vi också stora utmaningar framför oss. I den budget som Fullmäktige klubbade 
på Första Höstmötet 2013 har vi räknat med att SiS kommer att gå -239 350 kr. I själva verkat 
kommer vi att landa mycket lägre. Detta beror på två olika saker. Den första är att uträkningen på 
framsidan av budgeten är fel. Det står att Sexmästeriet budgeterat att gå -17 650 kr, men i 
Sexmästeriets egen budget står det att de räknar med att gå -92 644 kr. När vi sammanställde 
budgetarna för att få en gemensam för SiS missade vi att räkna med Sexmästeriets avskrivningar. I 
praktiken har det inte varit några problem då detaljbudgetarna stämde, men det kommer att se 
väldigt dåligt ut när vi redovisar vårt resultat i slutet av verksamhetsåret.  

Den andra orsaken till att vi går dåligt är kraftigt minskade inkomster. Vi budgeterade för att 
högskolan skulle minska antalet utbildningsplatser, men inte lika mycket som det nu visat sig att det 
blir. Detta får konsekvenser av att både vårt anslag från högskolan och vårt statsanslag minskar. 
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Varför har jag då valt att inte lyfta detta som en revidering av budgeten? Om vi hade kunnat göra 
ändringar i våra prioriteringar och därmed klarat budgetmålen hade jag gjort så, men det är inte så 
det ser ut i dagsläget. Vi kan givetvis kapa bort allting som kostar pengar och därmed klara vårt 
resultatmål, men det skulle inte gynna den här organisationen och det skulle inte heller följa de 
anvisningar vi fått från Fullmäktige. I budgeten är det tydligt att vi kan tänka oss gå minus ett år för 
att inte behöva ställa om hela organisationen på en gång. Det är den riktningen jag kommer att följa 
om inte Fullmäktige säger någonting annat. Visserligen kanske det innebär att vi får äta ännu mer av 
vårt sparade kapital, men än så länge kan vi göra det. Den tidsfrist vi nu köper oss måste vi bara se till 
att vi investerar i något betydelsefullt. Det är där våra sektioner och utskott kommer in. Vi måste se 
till att få igång dem och förankra dem i högskolans hierarki så att de kommer att överleva de 
nerskärningar vi snart kommer att behöva börja göra. Vi måste se till att bygga en organisation som 
kan klara sig trots stormar, och jag börjar inse att detta arbete måste börja nu. 

Det var allt jag hade för idag. Om Fullmäktige vill ha med något annat i mina rapporter fram över tar 
jag gärna emot förslag. 

Vänliga hälsningar, Emil Forslund, Kårordförande 2014. 
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13. c                 Rapporter 

Armu-ordförande 

Louise Persson 

Jag har kunnat ha en relativt avslappnad julledighet då det jag behövt arbeta med endast går att göra 
under kontorstid - då företags-Sverige är tillbaka på jobbet. Efter förra fullmäktigemötet så fanns det 
ytterligare en vecka med arbete på kontoret innan vi gick på ledighet den 20:e december. Arbetet då 
var mycket att avsluta och förbereda inför januaris arbete med Framtid för min del. Spenderade tid 
med att ringa företagskontakter som hade fått ett brevutskick i början av december och det är det 
jag har fortsatt med nu i januari tills dags datum.  

Det har varit mycket få vanliga möten som jag närvarat på då jag har lagt kontorstid på 
Framtidsmässan istället- precis som jag ska göra. En grupp som jag närvara på är Mångfaldsgruppen 
som nu kommit fram med en vinnare till det stipendium som ska delas ut så det kommer att 
offentliggöras senare på årets början. Grupperingen för utredning av Samverkan som Högskolan har 
arbetat med fortsätter med sin rapport som ska skrivas klart innan februari och presenteras inför 
rektorn. Vidare så har jag varit med och hälsat de nya studenterna välkomna tillsammans med de 
andra presidialerna nu när vårterminen börjat.  

Framtidsmässan 2014: 

Vi har haft två avhopp i framtidsgruppen och behövt arrangera om lite arbetsuppgifter. Vi söker 
värdar i dagsläget som kan ta hand om utställarna under dagen. Mässan har (måndag kväll när jag 
skriver detta) 25 utställare förutom Högskolan och Studentkåren, vilket är en siffra som jag gärna vill 
dubbla tills den 24:e januari – något jag får berätta på FUM om hur det gick. Framtids ekonomi vilar 
endast på den inkomst av sponsring och paketpriser som utställarna betalar. De utgifter vi än så 
länge har gjort är lagda på föreläsare under dagen samt det ovannämnda brevutskicket och utan att 
räkna med matkostnaden som har vi ca 137.000kr som vinst från mässan – men utan någon mat då!  

Med detta i beaktning så har jag valt att förlänga anmälningen för utställarna till den 24:e januari och 
det kan bli skjutet på igen om inget har hänt då (något jag får berätta på FUM i så fall). Jag har också 
som åtgärd att, om utställarna inte blir fler, inte genomföra någon middag på mässkvällen för att på 
så sätt spara pengar.  

I början av februari så kommer en av anslagstavlorna i G-huset att bli väldigt RÖD då vi förvandlar en 
tavla till en Framtids-tavla där information om bland annat dagen, utställarna och föreläsarna 
kommer att göras synlig. Man kan redan nu gå in på kårens hemsida och se vilka utställare som är 
anmälda under ”Framtid” – ”Årets deltagare”. Årets mässa har 3 helt nya utställare som aldrig varit 
med tidigare – något jag är mycket stolt över. 

Problematiken med utställare och ekonomi har regelbundet nämnts till mina kollegor i presidiet samt 
till framtidsgruppen. Jag arbetar hellre öppet med denna problematik för då förstår alla vad som 
händer och då kan man arbeta tillsammans för att hitta en lösning. 
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13. d                 Rapporter 

Vice ordförande 

Pierre Renner 

 

Nu har man så smått kommit igång igen efter vinterns uppehåll. Som vice ordförande går jag 
nu in i min sista termin.  
 
Under våren ser jag fram emot att utveckla studentrepresentationen ytterligare tillsammans 
med sektionerna. Målet är att skapa långsiktiga rutiner för hur studenterna och Högskolan kan 
träffas och att det är studenter som läser utbildningen som är med och utvecklar densamma. 
Istället för kursplanekommittéer kommer det nu istället att finnas sex utbildningskommittéer. 
Skillnaden blir för det mesta att man i större utsträckning kommer att behandla 
utbildningsplaner också förutom kursplaner. Dessa utbildningskommittéer kommer annars att 
fungera som tidigare där respektive handläggare för kommittéerna skickar ut handlingarna till 
hela sektionsstyrelsen. Om ordinarie utbildningsansvariga inte kan komma på mötet, måste 
man säga till styrelsen men också meddela handläggaren vem som är ersättare.  
 
Rektorn har startat upp ett nytt råd som ersätter det gamla strategirådet. Det nya rådet heter 
”Rektorns Strategiska Råd” och består av högskoleledning, dekan, prefekter och studentkåren. 
Detta är ett råd som ska fokusera långsiktigt och kan vara ett utmärkt tillfälle att börja 
förankra Högskolan och Skövdekommun som SFS Studentstad 20XX.  
 
Rektorn har förutom sitt nya råd startat upp ”Rektorns Beslutsmöte” vilket är ett möte där 
rektorn formellt tar de olika beslut som hon så ofta gör. Den nya mötesformen gör att vi 
studenter får vara med när besluten fattas vilket gör en stor skillnad. Jag kände iallafall att jag 
var mycket mer delaktig och tog till mig besluten på ett annat sätt, än om det bara hade plingat 
ner i brevlådan.  
 
Fakultetsnämnden är numera bara en nämnd istället för två. Jag och ordförande Emil hade ett 
första möte den 20 januari. Den nya sammansättningen verkar bra och nu återstår det för oss i 
studentkåren att försöka vara aktiva med att skicka in frågor eller annat som vi vill lyfta för att 
göra förändringar på högskolan. Jag tror att vi i studentkåren behöver ta de chanser som finns 
för oss att påverka.  
 
Efter årsskiftet är det en ny organisation som tittar fram. Sektionerna har haft årsmöte och 
förhoppningsvis valt in många nya ledamöter.  
 
Vi har en teambuilding den 1-2 februari som jag hoppas går bra.  
 

/Pierre Renner 
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13. e                 Rapporter 

Sexmästare 

Tau Petersson 

 

Bilaga 11 
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13. f                 Rapporter 

Beeking 

Emma Andersson 

Ingen inkommen 
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13.g                 Rapporter 

Skhils 

Linda Inghammar 

Ingen inkommen. 
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13. h                 Rapporter 

Vitae 

Mattias Pernebrink 

 

Ingen inkommen. 


	Bakgrund:

