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11. a             Propositioner 

Verksamhetsberättelse 13/14 

Kårstyrelsen 

 
Datum: 2014-10-23  

Bakgrund:  

Här är det andra försöket att söka ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 13/14. På Första Höstmötet gjorde vi 

en ansökan som återremitterades dels då en lista över Kårstyrelsens ledamöter saknades och dels då 

verksamhetsrevisorerna inte hade gjort något utlåtande. Nu bifogas en lista över vilka ledamöter som 

suttit på vilka poster och under vilka perioder. Samtidigt hoppas vi att verksamhetsrevisorerna 

lämnar in en revisionsrapport till Andra Höstmötet.  

 

Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar:  

- Att ge Kårstyrelsen 13/14 ansvarsfrihet.  

 

______________________________  
Kårstyrelsen genom Emil Forslund 

Se Bilaga 1  
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11. b             Propositioner 

Val till Kårordförande 

Valberedningen 

Datum: 2014-10-27 

Bakgrund:  

 Efter nomineringsperiodens slut fanns endast en kandiderande till posten som Kårordförande för det 
kommande året.  
Aiat Almansour har visat sig vara en stor tillgång för Studentkåren genom sitt engagemang i 
Sexmästeriet, Kårstyrelsen och som fadder. Hon har fått varma rekommendationer av nuvarande 
Kårordförande och har tydligt visat att hon är villig att ta sig an uppgiften.  
Under valprocessen har det framkommit att Aiat planerar att fortsätta sina studier på heltid parallellt 
med uppdraget som Kårordförande, något som Valberedningen ställer sig tveksamma till. Posten 
som Kårordförande är i sig väldigt krävande och att kombinera det med någon annan form av 
heltidssysselsättning är en otrolig utmaning. Aiat själv har varit tydlig med att hon helt och fullt tror 
att hon kan klara av den utmaningen och har intygat att varken hon själv eller Studentkåren kommer 
att bli lidande.  
Lyckas Aiat med sin balansgång tror Valberedningen att hon kommer att vara en bra Kårordförande 

och väljer då att tro på hennes ord. Valberedningen föreslår därför att Fullmäktige väljer henne som 

Studentkårens nästa Kårordförande. 

Valberedningen genom Caroline Paulsson yrkar härmed att Fullmäktige beslutar:  

- Att välja Aiat Almansour till posten som Kårordförande från 2015-01-01 till 2015-12-31.  
 

________________________________ 

Valberedningen genom, 

Caroline Paulsson 

Se Bilaga 2 
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11. c             Propositioner 

Val till Introgeneral 

Valberedningen 

Datum: 2014-10-27 

Bakgrund:  

 Efter nomineringsperiodens slut fanns endast en kandiderande till posten som Introgeneral för det 
kommande året.  
Malin Drake har en stor erfarenhet av eventplanering sedan tidigare, inte minst genom en genomför 
utbildning i Australien under föregående år. Under valprocessens gång har Valberedningen fått 
känslan av att hon brinner väldigt starkt för att skapa ett bra intro för de nya studenterna. Malins 
glöd kommer från hennes positiva erfarenheter från årets introduktion då hon upplevde det som ny 
student.  
Malin har ett tydligt lösningsfokuserat tänkande och en utstrålning som Valberedningen är övertygad 
kommer att vara till stor nytta i planeringen och samordningen av nästa års introduktion. Vidare är 
hennes entusiasm och driv inspirerande och ger henne goda förutsättningar som ledare för arbetet.  
För Valberedningen råder det inget tvivel om att Fullmäktige bör välja Malin Drake till nästa års 

Introgeneral.  

Valberdningen genom Caroline Paulsson yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

 Att välja Malin Drake till posten som Introgeneral från 2015-01-01 till 2015-12-31. 

 
 ________________________________  
Valberedningen genom,  
Caroline Paulsson  

Se Bilaga 2  
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11. d             Propositioner 

Fyllnadsval till Kassör i Kårstyrelsen 

Valberedningen 

Datum: 2014-10-27 

Bakgrund: 

Efter nomineringsperiodens slut fanns det inga nominerade till posten som Kassör i Kårstyrelsen. 

Valberedningen har därför inget annat val än att föreslå Fullmäktige att lämna posten vakant. 

Valberdningen genom Caroline Paulsson yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

 Att lämna posten som Kassör i Kårstyrelsen vakant tills vidare. 

 
 ________________________________  
Valberedningen genom,  
Caroline Paulsson   
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11. e             Propositioner 

Organisationsförändring 

Kårstyrelsen 

Datum: 2014-10-21 

Bakgrund 

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 14/15 står följande: 

”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.” 

Detta resulterade i att Kårstyrelsen till Första Höstmötet 2014 yrkade på att tillsätta en 

demokratiutredning. Det förslag som utredningen kom fram till resulterade i en helt ny uppsättning 

styrdokument för Studentkåren i Skövde. Dessa läggs därför fram genom denna proposition.  

 Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar:  

- Att revidera SiS Stadga enligt bilaga A.  

- Att revidera Reglemente för Kårstyrelsen enligt bilaga B.  

- Att revidera Reglemente för SiS Valberedning enligt bilaga C.  

- Att revidera Reglemente för Sektioner enligt bilaga D.  

- Att revidera Arbetsbeskrivning för Skövde Sexmästeri enligt bilaga E samt döpa om 
dokumentet till ”Reglemente för Sexmästeriet”.  

- Att fastställa det nya dokumentet Reglemente för Underföreningar enligt bilaga F.  

- Att fastställa det nya dokumentet Reglemente för Revisorer enligt bilaga G.  

- Att revidera Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen enligt bilaga H.  

- Att revidera ”Drog Policy Programmet (DPP)” enligt bilaga I samt döpa om dokumentet till 
”Alkohol- och Drogpolicy”.  

- Att riva upp Arbetsbeskrivning för Fullmäktiges presidium  

- Att riva upp Arbetsbeskrivning för Fullmäktigedelegat  

- Att riva upp Arbetsbeskrivning för förvaltningsrevisorer  

- Att dessa förändringar träder i kraft den 1a januari 2015.  
 
 
______________________________  
Kårstyrelsen genom Emil Forslund 

Se Bilaga 4, 5 och 6 
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13.                  Rapporter 

Se Bilaga 7 

 

Kårordförande 

Emil Forslund 

 

Vice Ordförande 

Simon Hall 

 

Kårhusgeneral 

Mattias Pernebrink 

 

Sexmästare 

Linnea Pernebrink 

 

Introduktionen 

Oscar Hagström, Georgios Theodossiou 

 


