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1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Val av sekreterare 

4. Fastställande av röstlängd och närvaro 

5. Laga förfall 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 

7. Godkännande av föredragningslista 

8. Fastställande av mötets behöriga utlysande 

9. Föregående mötesprotokoll 

10.Avsägelser 

a. Erik Ytterby, Valberedningen 

b. David Opseth, Sexmästeristyrelsen 

c. Irina Ericson, Kårstyrelsen 

d. Maja Larsson, Fullmäktigedelegat 

11. Propositioner 

a. Verksamhetsberättelse, KS 

b. Verksamhetsplan, Sexmästeriet 

c. Arbetsbeskrivning Kårstyrelsen, KS 

d. Fyllnadsval Bläckmästare, Valberedningen 

e. Fyllnadsval Arbetsmarknadsordförande, Valberedningen 

f. Demokratiutredning, KS 

12.Informations/diskussionspunkter 

a. Röstprotokoll fyllnadsval till Fullmäktige, Valberedningen 

b. Avveckling av Armu till ideell post, Louise Persson 

c. Ekonomisk skuld, KS 

13.Rapporter 

a. Revisionsrapport 

b. Kårhusgeneral, Mattias Pernebrink 

c. Kårordförande, Emil Forslund 

d. Vice ordförande, Simon Hall 

e. Sexmästare, Linnea Pernebrink 

f. ArmU-ordförande 13/14, Louise Persson 

14.Övrigt 

15.Nästa möte 

16.Mötets avslutande 

Bilageförteckning: 

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 13/14, Kårstyrelsen 
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Bilaga 2 Verksamhetsplan 14/15, Sexmästeriet 

Bilaga 3 Arbetsbeskrivning Kårstyrelsen 

Bilaga 4 Demokratiutredning, Kårstyrelsen 

Bilaga 5 Röstprotokoll Fullmäktigevalet 2014 

Bilaga 6 Avveckling till ideell Arbetsmarknadsordförande 

Bilaga 7 Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande 

Bilaga 8 Ekonomisk skuld 

Bilaga 9 Revisionsrapport 

Bilaga 10 Rapporter 
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10.                  Avsägelser  

Erik Ytterby, Valberedningen 

David Opseth, Sexmästeristyrelsen 

Irina Ericson, Kårstyrelsen 

Maja Larsson, Fullmäktigedelegat 
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11. a             Propositioner 

Verksamhetsberättelse 13/14 

Kårstyrelsen 

Datum: 2014-09-21 

Bakgrund:  

Här är Kårstyrelsen 13/14s verksamhetsberättelse. Med det ansöker vi även om ansvarsfrihet för den 

aktuella mandatperioden. Kårordförande Emil Forslund och f.d. Kårordförande John Spjuth kommer 

att finnas tillgängliga för att svara på frågor kring berättelsen. Vi hänvisar även till den 

revisionsberättelse som Revisorscentrum lämnat in. 

 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- Att lägga Kårstyrelsens verksamhetsberättelse för 13/14 till handlingarna. 

- Att ge Kårstyrelsen 13/14 ansvarsfrihet. 

Kårstyrelsen genom Emil Forslund 

 

Se bilaga 1  
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11. b             Propositioner 

Verksamhetsplan 14/15 

Sexmästeriet 

Datum: 2014-09-23 

Bakgrund:  

Skövde Sexmästeri har beslutat om en verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-07-01 - 2015-06-

30, se bilaga. 

 

Undertecknad yrkar härmed Fullmäktige beslutar:  

• Att godkänna Skövde Sexmästeris Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-07-01 – 2015-06-30. 

Skövde Sexmästeri genom Linnea Pernebrink   

Ordförande Skövde Sexmästeri 

sexmastare@skovdesexmasteri.se 

 

Se bilaga 2 

 

 

  

mailto:sexmastare@skovdesexmasteri.se
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11. c             Propositioner 

Arbetsbeskrivning Kårstyrelsen  

Kårstyrelsen 

Datum: 2014-08-19 

Bakgrund:  

Under våren och sommaren har Kårstyrelsen sett över personalens och styrelsens 

arbetsbeskrivningar för att utreda vilka uppgifter som bör ligga på arvoderade och vilka som 

kansliet skall hantera. Som en del i detta arbeta har vissa ändringar gjorts i Kårstyrelsens 

arbetsbeskrivning. 

Det nuvarande dokumentet är inte äldre än ett par månader, men det är därför att förra 

revideringen bara tog upp vissa akuta brister som fanns angående firmatecknare. Denna 

revidering är mer omfattande.  

Stora ändringar som gjorts är att: 

 Arbetsmarknadsordförande är inte längre en del av presidiet 

 Kårordförande har inte längre huvudansvaret för frågor såsom medlemskap och 

studentbostäder, men har istället ansvar för externa kontakter 

 Kårordförande förväntas vara pressansvarig för SiS 

 En del av representationen flyttas från Kårordförande till studentrepresentanter 

 Arbetsmarknadsordförande har skalats ner för att kunna passa en ideell ledamot 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

 Att revidera Arbetsbeskrivningen för Kårstyrelsen enligt bilaga. 

 

______________________________ 

Kårstyrelsen genom Emil Forslund, Kårordförande. 
 

Se bilaga 3 
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11. d             Propositioner 

Fyllnadsval Bläckmästare 

Valberedningen 

Datum: 2014-09-20 

Bakgrund: 

Vi har haft ett fyllnadsval till posten som Bläckmästare på uppdrag av Sexmästeristyrelsen. 

Kommunikationen kring fyllnadsvalet har till största delen skett i Sexmästeriets interna kanaler 

eftersom det enbart är invalda sexmästerister som kan bli valda. Under nomineringsperioden som 

sträckte sig från 21:a augusti fram till och med den 7:e september har det endast inkommit en 

nominering. 

Valberedningen föreslår  därför att välja Anna Andersson till posten som Bläckmästare för  

verksamhetsåret 14/15 av följande anledning: 

Anna blev interimistiskt tillsatt som Bläckmästare av Sexmästeristyrelsen 20/8, strax efter det att 

posten blev vakant. Anna har varit medlem i Sexmästeriet under en tid och har visat stort 

engagemang. Vi i Valberedningen tror att Anna kommer att klara posten som Bläckmästare. 

Yrkande: 

Valberedningen genom Caroline Paulsson yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- Att, enligt valberedningens förslag välja Anna Andersson till posten som Bläckmästare för 

verksamhetsåret 14/15 

 

________________________________ 

Valberedningen genom, 

Caroline Paulsson 
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11. e             Propositioner 

Fyllnadsval Arbetsmarknadsordförande 

Valberedningen 

Datum: 2014-09-20 

Bakgrund 

På uppdrag av Kårstyrelsen har Valberedningen nu genomfört ett fyllnadsval till posten 

Arbetsmarknadsordförande. Eftersom Kårstyrelsen önskade att fyllnadsvalet skulle ske till första 

höstmötet har tiden varit begränsad och arbetet en aning kaotiskt eftersom det delvis har skett 

under samma period som introduktionen. Vidare har Valberedningen över sommaren krympt från 

fem till tre personer och en av de tre kvarvarande har under fyllnadsvalsperioden varit upptagen i 

utlandet. 

Därför har förmodligen inte valet genomförts optimalt och det kan till viss del svara för att vi inte fått 

några inkomna nomineringar alls. Med bakgrund av detta har Valberedningen inget annat val än att 

föreslå att Fullmäktige lämnar posten vakant. 

Yrkande: 

Valberedningen genom Caroline Paulsson yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- Att lämna posten som Arbetsmarknadsordförande i Kårstyrelsen vakant. 

________________________________ 

Valberedningen genom, 

Caroline Paulsson 
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11. f             Propositioner 

Demokratiutredning 

Kårstyrelsen 

Datum: 2014-09-17 

Bakgrund:  

Det finns stora demokratiska problem i Studentkåren i form av bristande valdeltagande, få eller inga 

nominerade till förtroendeuppdrag och ett bristande intresse från medlemmarna i våra viktigaste 

strategiska frågor.  

Följande mål finns i verksamhetsplanen: 

4.1 Förbättra demokratiseringen av Studentkåren  

Om vi inte kan visa på att vårt mandat kommer från medlemmarna kommer vi snart inte längre ha 

några befogenheter att påverka våra studenters situation. Att få upp både valdeltagandet och antalet 

nomineringar i vårt högsta beslutande organ är därför av yttersta vikt. Under året skall 

organisationen ses över och eventuellt göras om för att säkerställa att medlemmarna kan komma till 

tals. 

Mål: 15/16 skall minst 1 person vara nominerad till varje styrelsepost i organisationen och minst 5% 

av de röstberättigade skall utöva sin rösträtt.” 

För att åtgärda detta presenterar Kårstyrelsen i denna proposition ett förslag på hur vi kan 

omorganisera vårt högsta beslutande organ för att minska avståndet till medlemmarna samt hur vi 

kan förenkla vår organisation för att tydligare fokusera på vårt grundsyfte.  

Vår tanke är att förslaget skall väcka diskussion på Fullmäktigemötet och att Kårstyrelsen skall ta med 

sig de tankar och åsikter som framkommer i arbetet med att ta fram ett fullständigt förslag till Andra 

Höstmötet.  

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

- Att ge Kårstyrelsen i uppdrag att till Andra Höstmötet ta fram ett konkret förslag på hur 

Studentkåren kan organiseras för att stärka demokratin i föreningen. 

 

______________________________ 

Kårstyrelsen genom Emil Forslund 

Se bilaga 4  
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12. a             Informations/diskussionspunkter 

Röstprotokoll fyllnadsval till Fullmäktige 

Valberedningen 

Datum: 2014-09-20 

Bakgrund: 

På uppdrag av Kårstyrelsen har Valberedningen genomfört ett fyllnadsval till Fullmäktige. Uppdraget 

skulle slutföras till Fullmäktiges första höstmöte och det här dokumentet redogör för valprocessen. 

Valberedningen beslutade att ha en sammanslagen nominerings- och röstperiod eftersom tiden var 

väldigt knapp och den sträckte sig från den 9:e september fram till och med den 18:e september. 

Resultatet efter rösträkningen den 20:e september blev som följer: 

Totalt 4 röster varav 1 blank, 2 ogiltiga och 1 giltig. 

Den giltiga rösten föll på Martin Brosser som nu är vald till Fullmäktigedelegat. 

 

Som en bilaga till det här dokumentet finns även det grova röstprotokoll Valberedningen upprättade 

i samband med det ordinarie valet till Fullmäktige i våras men som av någon anledning aldrig fick 

följa med i handlingarna till KonstFUM (förlåt!). 

 

________________________________ 

Valberedningen genom, 

Caroline Paulsson 

 

Se bilaga 5 
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12. b             Informations/diskussionspunkter 

Avveckling av Armu till ideell post 

Louise Persson 

Datum: 2014-07-16 

Bakgrund: 

”Att sittande arbetsmarknadsordförande får arvodering för en 13:e månad för att under juli 

2014 arbeta med och utforma avveckling av posten Arbetsmarknadsordförande. Allt detta 

med Kårstyrelsens hjälp.”  (Fullmäktiges Tredje vårmöte 2014-05-22) 

 

”Kårstyrelsens mening är att avgående arbetsmarknadsordförande under juli månad bör 

arbeta med att ta fram en plan och arbetsbeskrivning för hur en ideell 

arbetsmarknadsordförande skulle kunna arbeta med att samordna SiS 

arbetsmarknadsforum.” (Kårstyrelsemöte nr 1 2014-07-11) 

 

Se bilaga 6 och bilaga 7  
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12. c             Informations/diskussionspunkter 

Ekonomisk skuld 

Kårstyrelsen 

Datum: 2014-09-19 

Bakgrund:  

Den 13e juni lämnade Louise Persson ett yrkande till Kårstyrelsen om ekonomiskt ansvar. 

Kårstyrelsen tog upp yrkandet på sammanträdet den 9e september och valde då att avslå båda att-

satserna, men att informera Fullmäktige om beslutet och bakgrunden till detsamma. Bifogat denna 

informationspunkt finns ett utdrag ur protokollet från Kårstyrelsemötet den 9e september samt den 

bilaga som hörde till originalyrkandet. Om Fullmäktige har några frågor kring hanterandet av ärendet 

är ni välkomna att ställa dessa på första höstmötet.   

 

______________________________ 

Kårstyrelsen genom Emil Forslund 

Se bilaga 8  
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13.                  Rapporter 

 

Revisionrapport 

Se bilaga 9 

 

Kårhusgeneral 

Mattias Pernebrink 

 

Kårordförande 

Emil Forslund 

 

Vice Ordförande 

Simon Hall 

 

Sexmästare 

Linnea Pernebrink 

 

ArmU-ordförande 13/14 

Louise Persson 

 


