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Studentkåren har i många år haft väldigt lågt valdeltagande och få nominerade till förtroendeposter. 
Samtidigt har vi haft ett stadigt ökande medlemsantal sedan 2010. Detta tyder på att det finns ett 
intressen bland studenterna att vara en del av Studentkåren, men någonting förhindrar eller avskräcker 
vidare engagemang. 

Höst- och vårstämma 
I dagsläget är Studentkåren i Skövdes (SiS) högsta beslutande organ Fullmäktige som sammanträder sju 
gånger per år. Fullmäktige har ett bestämt antal platser som tillsätts av SiS medlemmar genom ett öppet 
val med röstsedlar. Vanligtvis brukar detta val pågå i en vecka och avslutas med en publik rösträkning. 
Fullmäktige är inte ett verkställande organ utan delegerar verkställandet av beslut till olika styrelser, 
vanligtvis Kårstyrelsen. Denna kan sedan välja att delegera vissa beslut vidare till sektioner eller utskott. 
Alla Studentkårens högre styrdokument fastställs dock i Fullmäktige. 
 
Ett problem med denna uppställning är att det sätts en hög press på Fullmäktiges sammansättning för 
att hela systemet skall vara demokratiskt. Om det finns färre antal kandidater till Fullmäktigevalet än 
vad det finns platser så garanteras alla som får minst en röst en plats. Antal röster per kandidat spelar 
ingen roll. Den enda inverkan medlemmarna faktiskt har på sammansättningen är att om ingen medlem 
vill rösta på en kandidat så får inte den kandidaten mandat. Dock räcker det med att en enda medlem, 
exempelvis kandidaten själv, visar förtroende för att kandidaten skall beviljas mandat. 
 
Ett annat problem med systemet är att det lätt bildas en utvattning av makten när den förflyttas i allt för 
många led. Säg att ett beslut fattas med 60% bifall av ett organ. Demokratiskt sett är det rätt då 60% är 
majoritet. Om organet istället med 60% bifall tillsätter en styrelse, som i sin tur med 60% bifall fattar ett 
beslut, är beslutet egentligen bara förankrat i 36% av populationen. Det behöver inte betyda att beslutet 
är fel, men det visar på den risk som ett flernivåsystem medför. I Studentkåren väljer medlemmarna ett 
Fullmäktige, som väljer en Kårstyrelse, som godkänner en utskottsstyrelse som kan fatta egna beslut. 
Medlemmens demokratiska påverkansmöjligheter är väldigt små och risken för nepotism är stor. 
 
Med bakgrund i detta föreslår Kårstyrelsen ett nytt system med höst- och vårstämma som högsta 
beslutande organ. Medlemmarna får då en möjlighet att samlas och diskutera viktiga frågor istället för 
att förlita sig på att deras företrädare gör det. Medlemmarna har rösträtt på dessa stämmor och 
uppmuntras därför att själva sätta sig in i ärendena. Genom att direkt välja samtliga styrelser minskar 
risken för urvattning av makten. Det sätter dessutom medlemmarna i fokus snarare än företrädarna. 

Inga utskott 
Ett problem som finns med dagens utskott är att de är väldigt löst kopplade till resten av organisationen. 
Som en del av en organisation som omsätter många miljoner har utskotten högre krav på sig än vad 
andra föreningar har. Utskottens verksamhet skulle kunna bedrivas lättare som fristående föreningar. 
Då skulle de inte ha samma krav på sig att följa lagar och regler för stora organisationer. Samtidigt skulle 
makten över utskottet vila hos utskottets medlemmar, istället för att resten av organisationen skall 
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lägga sig i. Om utskotten blev fristående föreningar kan man istället teckna samarbetsavtal för att stötta 
dem som gynnar Skövdes studentliv. Det finns fortfarande möjlighet att bidra till utskottens verksamhet 
ekonomiskt om det gynnar Skövdes studentliv och om föreningen håller en god standard. Det skulle 
även öppna upp för tätare samarbeten med övriga studentföreningar om de kunde behandlas lika. 
 
I dagsläget är det inte säkert om vi kommer att kunna behålla alla utskott. Vi har fått kommentarer från 
våra ekonomiska revisorer som vi behöver åtgärda under året och alla utskott lever inte upp till den 
standard som förväntas av oss. Det betyder inte att alla utskott lider av dessa problem, men det tyder på 
vilken osäkerhet som finns i den nuvarande utskottsformen. 

Medlemsformer 
I dagsläget har Studentkåren sex olika typer av medlemsformer; Heltidsmedlem, Deltidsmedlem, 
Distansmedlem, Hedersmedlem, Engageradmedlem och Stödmedlem. Inte nog med att det är 
förvirrande för våra medlemmar så gör antalet medlemsformer administrationen svårhanterlig. I 
praktiken existerar inte de tre första som olika medlemsformer. De kostar lika mycket och har samma 
förmåner. Hedersmedlemmar är en hedersutnämning som inte ger några medlemsförmåner. 
Engageradmedlemmar är till för engagerade som slutat studera och är ett gratismedlemskap. 
Stödmedlemmar kan icke-studenter bli om de vill stötta organisationen ekonomiskt. 
 
I vårt förslag finns bara tre medlemsformer. Studerandemedlemmar är alla studenter som vill bli 
medlemmar och därmed betala medlemsavgiften. Det finns ingen anledning varför vissa medlemmar 
skall behandlas annorlunda än andra. Hedersmedlemmar finns kvar som en hedersutnämnelse men ger 
fortfarande inga förmåner. Slutligen finns stödmedlemmar som nu berättigar till valbarhet, dock inte 
rösträtt. Vill en engagerad fortsätta sitt engagemang efter att hen avslutat studierna kan denne bli 
stödmedlem; det är upp till medlemmarna om man vill ha en icke-student på posten. 


