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1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Val av sekreterare 

4. Fastställande av röstlängd och närvaro 

5. Laga förfall 

a. Markus Dauksz, FUM 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 

7. Godkännande av föredragningslista 

8. Fastställande av mötets behöriga utlysande 

9. Föregående mötesprotokoll 

10.Avsägelser 

11. Propositioner 

a. Fyllnadsval till Kårstyrelsen, Valberedningen 

b. Medlemsavgiftens storlek ht-vt 15, KS 

c. Lägga resultatet från fullmäktige till handlingarna, KS 

12.Informations/diskussionspunkter 

13.Rapporter 

a. Frågor på rapporter 

14.Övrigt 

15.Nästa möte 

16.Mötets avslutande 

Bilageförteckning: 

Bilaga 1 rapporter  
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5. a                Laga förfall  

Markus Dauksz FUM 

Jag kommer tyvärr inte kunna delta på fullmäktigemötet den 10/10. 

Mvh 
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11. a             Propositioner 

Fyllnadsval till Kårstyrelsen 

Valberedningen 

 

Datum: 2014-02-25 

Bakgrund: 

På grund av omstrukturering fanns det efter årsskiftet två vakanta poster i Kårstyrelsen, Kassör och 

den nyskapade Evenemangsordförande. Efter överläggningar med Kårstyrelsen sattes en process 

igång för ett fyllnadsval. Nomineringsperioden var öppen mellan den 9:e och den 16:e februari och 

det fanns fem rosa lådor placerade runt om på campus samt en utanför kansliet. Dessutom fanns det 

möjlighet att nominera digitalt via studentkaren.se. 

Efter nomineringsperiodens slut fanns det fyra giltiga nomineringar. Dessa kontaktades för att 

bekräfta att personerna ville acceptera sin nominering, var av endast två personer svarade. Dessa 

valde att avböja.  

Eftersom valberedningen inte med säkerhet kan räkna bort de kvarvarande finns de personerna här 

nedan men valberedningen föreslår att Fullmäktige beslutar att lämna posterna vakanta.  

Följande personer är nominerade men har inte accepterat eller avböjt sin nominering i skrivande 

stund: Hummis Tezi och Albin Henriksson 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- Att lämna posten som Kassör i Kårstyrelsen vakant 

 

- Att lämna posten som Evenemangsordförande i Kårstyrelsen vakant. 

 

 

______________________________ 

Valberedningen genom Viktor Karlsson 
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11. b             Propositioner 

Medlemsavgiftens storlek ht-vt 15 

Kårstyrelsen 

 

Datum: 2014-02-25 

Bakgrund: 

Enligt stadgan ska medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår beslutas om på andra 

vårmötet. Förslaget är att behålla samma prisnivåer som är i bruk idag. 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- Att fastställa medlemsavgiften för Heltidsmedlem, Deltidsmedlem och Distansmedlem under 
verksamhetsåret 13/14 till 300kr för två terminer.  
 

- Att rabattera medlemsavgiften med 100 kr för utbytesstudenter som stannar endast en 
termin i Skövde. 

 
- Att fastställa medlemsavgiften för stödmedlemmar till ett minimum av 100kr men tillåta en 

högre avgift om personen önskar stödja Studentkåren ytterligare. 
 

 

______________________________ 

Kårstyrelsen genom Emil Forslund 
Kårordförande 2014 
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11. c             Propositioner 

Lägga resultatet från fullmäktigevalet till handlingarna 

Kårstyrelsen 

 

Datum: 2014-02-19 

Bakgrund: 

Under det föregående Fullmäktigemötet framkom både från Kårstyrelsen och från Valberedningen 
att inget röstprotokoll hade lämnats till Fullmäktiges Tredje Vårmöte 2013 och att det därför aldrig 
lagts till handlingarna. Detta får en del konsekvenser. Vilka sitter egentligen i FUM? Då 
Fullmäktigevalet sker med lappröstning och lapparna sedan länge är borta kan det vara väldigt svårt 
att bekräfta vilka som skall sitta i FUM. Det finns inte nedskrivet i något protokoll sedan valet vilka 
som närvarat på Fullmäktigemöten (bara vilka som anmält Laga Förfall), det finns heller inte i 
Valberedningens verksamhetsberättelse vilka det var som valdes. Om någon skulle sätta sig bredvid 
de övriga Fullmäktigedelegaterna under ett FUM och påstå sig ha blivit vald kan det vara väldigt svårt 
att bevisa motsatsen. 

Det som finns att gå efter är ett Facebook-inlägg på Studentkåren i Skövdes Facebooksida från 28e 
mars 2013. Där står det: 

Nu är resultatet av Kårfullmäktigevalet avgjort. Resultatet blev: 

Markus Daukz 
Kätlin Vesiaid 
Mattias Ljungmark 
Philip Dockered 
Karl-Kristoffer Johnsson 
Viktor Ahlman 
Arvid Backman 
Alexander Nelje 
Jonatan Sundström 
Erik Wikström 

Om vi kan enas kring att dessa är de personer som blev valda för verksamhetsåret 13/14 skulle vi 
kunna lägga denna lista till handlingarna så att den åtminstone finns bevarad för eftervärlden i detta 
protokoll.  
Jag har även gått igenom alla FUM-protokoll sedan dess för att sammanställa vilka som sitter i 
dagsläget. 
På Första Höstmötet 2013 (den 10e oktober) noterades att följande personer avsagt sig sin post i 
Fullmäktige: 

 Viktor Ahlman 

 Alexander Nelje 
Jag har inte kunnat hitta några andra avsägelser. Alltså borde den nuvarande listan (fram till Andra 
Vårmötet 2014) vara: 
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Markus Daukz 
Kätlin Vesiaid 
Mattias Ljungmark 
Philip Dockered 
Karl-Kristoffer Johnsson 
Arvid Backman 
Jonatan Sundström 
Erik Wikström 

Alltså totalt 8 personer.  

Det skulle underlätta mycket i framtiden om närvaro för FUM-delegater fördes med i protokollet. 
Även om ett valresultat skulle missas att skickas in så skulle det gå att se vilka som satt i efterhand. 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- Att lägga resultatet av Fullmäktigevalet för verksamhetsåret 13/14 till handlingarna. .  
 

- Att fortsättningsvis ta med närvaro för FUM-delegater i mötesprotokollet.  
 
 

______________________________ 

Kårstyrelsen genom Emil Forslund 
Kårordförande 2014 
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