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Här presenteras vissa risker som Kårstyrelsen ser med omorganisationen. Varje risk besvaras sedan med 
potentiella åtgärder. 

Det kommer ingen på stämmorna 

För att stämmorna ska vara demokratiska måste en bred skara medlemmar närvara och utöva sin 
rösträtt. En risk med stämmor är att färre personer kommer vilket gör demokratin svagare. 
Fullmäktigedelegaterna har närvaroplikt i dagsläget och därför ganska hög närvaro. 
 
Kommentar: Om fler får möjlighet att påverka genom rösträtt kommer också fler att vilja delta. Sedan 
möjliggör två stämmor per år att man kan fokusera mer på förarbetet inför stämman, exempelvis göra 
dagarna för stämmor föreläsningsfria, lägga in stämman i studenternas scheman, skapa Facebook-event 
för stämmorna med mera. Det hinns inte med när det är endast någon månad mellan dagarna. 
Ekonomiskt sett skulle vi kunna bjuda samtliga deltagare på mat om vi bara har två stämmor, men inte 
om vi har sju. 
 
För att få fler att gå på stämmorna måste dock fler arbeta för att få dit folk. Ett bra sätt att göra detta på 
är att försöka få igenom förslag. Om man lägger ett förslag har man också en motivation att få dit folk 
för att få igenom förslaget. Det ger även en motivation åt personer som motsätter sig förslaget att 
organisera sig. 
 
Denna risk ser Kårstyrelsen som väldigt liten. Vi har ett katastrofalt lågt valdeltagande idag. Dock har 
sektionernas årsmöten, Sexmästeriets stormöten och Kårstyrelsens diskussionsmöten betydligt fler som 
kommer. Det ser vi som ett gott tecken på att även stämmorna kommer att dra folk. 

Det kommer för många på stämmorna 

En sal tar bara ett begränsat antal personer och om vi skulle få lika många personer som en gång 
engagerade sig i kårvalen skulle alla inte få plats i någon sal på skolan. Hur säkerställer man ett 
demokratiskt möte med 1000 deltagare? 
 
Kommentar: Om detta skulle bli ett problem är det ett lyxproblem som vi gärna tar tag i. Det ser dock 
inte särskilt troligt ut i dagsläget. Ett exempel på hur man skulle kunna lösa det är att boka flera salar 
och sedan koppla samman dem via webblänk.  

Det är för långt mellan stämmorna 

Om det blir ett halvår mellan stämmor blir det mycket svårare att ta viktiga beslut. Risken finns att man 
låser sig och inte kan agera med den flexibilitet som verkligheten ofta kräver. 
 
Kommentar: Det finns flera åtgärder som Kårstyrelsen föreslår för att minska risken för detta. Dels har 
både Kårstyrelsen och Sexmästeriet rätt att göra mindre budgetöverskridande åtgärder på egen hand. 
Upp till 50 000 kr kan man alltså besluta att frångå budget om det finns synnerliga skäl. Tanken är även 
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att Kårstyrelsen blir ett mer naturligt ställe att driva sina frågor än Fullmäktige. Redan nu har 
Kårstyrelsen mandat att göra väldigt mycket vilket gör att Fulläktige lite spelat ut sin roll. Det senaste 
året har Fullmäktige i princip behandlat frågan om val, budget, verksamhetsplan och sedan endast 
formaliafrågor. 
 
Dock kan som bekant det oväntade hända och vi kan inte nu förutse vad man i Framtiden kommer att 
behöva besluta om. Därför finns fortfarande Extrainsatta stämmor. Om ett beslut skulle dyka upp som 
ingen räknar med som är för stort för Kårstyrelsen att besluta om kan man kalla till en extra stämma och 
hantera det där. Det blir inte svårare än vad Fullmäktigemötena är idag. 

Samma personer går på stämmorna som redan sitter 

För att undvika svågerpolitik är det viktigt att många personer finns representerade när beslut ska 
fattas, även personer som inte direkt påverkas av beslutet. Med Stämmor finns en risk att det bara är 
Kårstyrelsen och Sexmästeriet som går, vilket gör att de valda är de som väljer de nya. 
 
Kommentar: För att en stämma ska vara giltig behövs minst 20 studerandemedlemmar, alltså studenter 
på Högskolan. En stämma kommer alltså, om den är giltig, ha en större grupp studenter på plats än vad 
Fullmäktigemötena idag har. Samtidigt finns det helt plötsligt en anledning för kandidater att ta med 
sina vänner till stämman, då de nu har rösträtt. I dagsläget finns det ingen större poäng för vänner att 
följa med då de ändå inte kan påverka valet.  
 
Detta är en stor risk, men samtidigt anser Kårstyrelsen att det nuvarande systemet redan är så allvarligt 
på denna punkt att det nya inte riktigt kan bli sämre. 

Kårstyrelsen får för mycket makt 

Beslut om budgetöverskridande åtgärder kan nu tas av både Kårstyrelsen och Sexmästeristyrelsen om 
det rör mindre än 50 000 kr. Det är högre än den praxis om 20 000 kr som finns idag. 
 
Kommentar: I dagsläget finns inga tydliga riktlinjer för vilka ekonomiska beslut som tas av Kårstyrelsen 
och vilka som tas av Fullmäktige. Det finns heller inga riktlinjer för när man skall revidera budget och när 
man inte bör göra det. Med det här systemet finns det tydliga gränser för när det är dags att kalla till en 
extra stämma. Dessa gränser är högre än vad man vanligtvis har idag, men samtidigt måste man 
respektera de personer man valt att företräda studenterna och inte låsa dem att hela tiden lyfta allting 
till en högre nivå. Det tar bara tid och ork för de engagerade. Istället föreslår vi en organisation som i 
något större utsträckning litar på de personer man valt att fatta beslut för att få en mer effektiv 
organisation som lättare kan ta ställning till de förutsättningar som presenterar sig. 

Mindre kommunikation mellan Kårstyrelsen och Sexmästeriet 
I dagsläget har Fullmäktige fungerat som en brygga mellan Kårstyrelsen och Sexmästeristyrelsen där 
man har möjlighet att träffas och diskutera viktiga frågor för Studentkåren. Det forumet försvinner till 
stor del av det endast finns två möten per år. 
 
Kommentar: Kårstyrelsen ser gärna att det finns möjligheter att träffas mellan styrelserna och diskutera 
viktiga frågor, men detta förslag anser vi snarare uppmuntrar detta. Genom att ta bort ett icke-
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fungerande forum och skapa förutsättningar för lösare, mindre stolpiga sammanträden hoppas vi kunna 
få ett bättre samarbete mellan organisationerna. Exempel på detta är att ha diskussionsmöten med 
mindre formalia, möjlighet att besöka Sexmästeriets stormöten när frågor såsom val diskuteras och 
liknande.  

Det går att kuppa en stämma 

Om alla studenter har rösträtt på en stämma finns det en högre risk att någon försöker kuppa organet. 
Med ett lågt deltagarantal är det inte svårt att dra ihop ett par kompisar och använda Studentkåren för 
egen vinning. Ett årslångt mandat är inte lika lättmanipulerat. 
 
Kommentar: Vi tycker inte att Fullmäktige saknar denna risk redan i dagsläget. Om man är ute efter att 
kuppa spelar mandattiden ingen roll, man kan avgå så fort man fått igenom det beslut man tänkt sig. 
Tvärt om ger ett öppet årsmöte möjlighet för andra studenter att möta kuppningsförsöket och själva 
organisera ett motstånd. Det är lite så demokrati fungerar. Alla förslag kommer fortfarande att skickas 
ut innan mötet, precis som idag, vilket ger medlemmarna möjlighet att komma dit och stoppa det. Och 
skulle det vara så att medlemmarna inte engagerar sig i något motstånd, nej, då är det den 
demokratiska gången att beslutet även går igenom. Det förhindrar inte framtida stämmor från att riva 
upp beslutet igen om demokratin skulle se annorlunda ut. 
 
Dock vill vi poängtera att förslaget kräver att 20 studerandemedlemmar närvarar för att en stämma skall 
vara giltig. Vi bedömer att 20 personer är ganska svårt att dra ihop för att vrida en viss fråga. Speciellt i 
jämförelse med dagens 8 som skulle bilda majoritet i Fullmäktige. 

Ska ordförande och vice rösta? 

Kårordförande och Vice Kårordförande arbetar varje dag med frågorna som diskuteras på stämman och 
kommer onekligen att ha ett informationsövertag gentemot många studenter. Om de även deltar på 
stämman finns risken att de påverkar beslutsfattandet. 
 
Kommentar: För det första håller vi inte riktigt med antagandet. Vi ser en mycket större möjlighet att 
påverka genom att gå upp och tala än genom en enskild röst, vilket gör det ganska orelevant om 
Ordförande och Vice får rösta eller inte. Dessutom kan presidialerna använda sin kompetens för att 
vägleda mötet på ett sätt som i de flesta fall är nyttigt för organisationen, då alla just inte har den insikt 
som man får av att dagligen arbeta med frågorna. Hur som helst kommer detta troligtvis inte vara ett 
problem då man måste vara registrerad student för att ha rösträtt på stämman, vilket Ordförande och 
Vice troligtvis inte uppfyller då de är arvoderade på heltid för organisationen och därför tar 
studieuppehåll eller är klara med sina studier. 

De som beslutar är inte insatta 
Fullmäktige har ett ansvar att läsa på handlingarna i god tid för att kunna ta välgrundade beslut. Det 
kanske inte varje enskild student gör. Risken finns att de som beslutar om viktiga frågor på stämmorna 
inte är insatta i besluten och därför har lättare att bli manipulerade eller att på andra sätt fatta dåliga 
beslut. 
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Kommentar: Vi ser att en stor anledning varför många inte är insatta i de frågor som diskuteras på 
Fullmäktige är att man valt ett helt felaktigt sätt att ta itu med problemet. Man förväntar sig att 
Fullmäktige är de granskande experterna inom området. De har den högsta nivån av formalia i 
organisationen, de tar beslut i de tyngsta frågorna och de har hårda regler om närvaro och förberedelser 
som ingen annan har. Dock har Fullmäktige ingen egen verksamhet att lära av, de har inga egna misstag 
som leder till förbättring av rutiner, de har ingen egen sammanhållning och de är inte nödvändigtvis 
utbildade i den formalia de använder sig av. En lösning på problemet som nämns är att vända på 
modellen som vi föreslår. Om Stämmorna tar beslut om de övergripande, strategiska frågorna och inte 
gräver ner sig i byråkratiska detaljer kan Kårstyrelsen eller Sexmästeristyrelsen som är mer insatta i 
sakfrågorna sedan konkritisera förslagen. Många ungdomsförbund har årsmöten med hundratals 
högstadie- och gymnasieelever och de klarar av att fatta beslut om mångmiljonbudgetar med mindre 
formalia och mer demokrati än vad vi högskolestudenter mäktar med. Problemet är inte att deltagarna 
inte läser på, problemet är att man behöver lägga så mycket tid och energi på att sätta sig in i frågorna. 

Sektionerna har ingen anledning att närvara 
Då sektionernas val hanteras av årsmötet och budgeten hanteras av Kårstyrelsen finns det inte riktigt 
någon anledning varför sektionsstyrelserna skall medverka på stämmorna. Samtidigt är de en mycket 
viktig del av vår organisation då det är de som har hand om en stor del av vårt regeringsuppdrag. 
 
Kommentar: Detta är en synnerligen viktig risk. Sektionerna är mycket riktigt kontakten med 
medlemmarna och de som driver en stor del av vår verksamhet. Dock har de redan nu en mycket liten 
del i beslutsfattandet över sin egen situation. Vi hoppas på en öppenhet mot alla medlemmar även gör 
att sektionerna blir mer engagerade i stämmorna. Speciellt med tanke på att sektionernas anslag 
beslutas av stämmorna, även om det fortfarande fördelas av Kårstyrelsen.  
 
En annan viktig åtgärd mot denna risken är att sektionerna genom sina ordföranden blir mer 
engagerade i att planera och genomföra stämmorna än vad de är idag. Det är väldigt behändigt att ha 
ett talmanspresidium som sköter de praktiska detaljerna kring Fullmäktige, men samtidigt är man mer 
benägen att närvara på en aktivitet man själv eller ens styrelse anordnar. 

Man väljer sina kompisar 

Då det faller på Kårstyrelsen att marknadsföra stämmorna finns en uppenbar risk att personer som 
ligger nära de förtroendevalda också är de som kommer att dyka upp på stämman. Det uppmuntrar en 
svågerpolitik som gör att vissa studentgrupper riskerar att slutas ute ur demokratin. I dagens system 
med lappval kan vilken student som helst gå upp och rösta och bekantskapskretsar spelar alltså väldigt 
liten roll. 
 
Kommentar: I FUM-valet i våras valdes 8 Skills:are. Talmanspresidiet är 2 Skills:are. Revisorerna består 
av 2 Skills:are. I Valberedningen sitter just nu 1 Skill:are och 2 Vitae:are. I Kårstyrelsen sitter uteslutande 
Skills:are om man bortser från sektionsordförandena. Sexmästeristyrelsen består av 6 Skills:are, 2 
Vitae:are och 1 icke-student. I Fyllnadsvalet till Fullmäktige valdes 1 Vitae:are. 80% av 
engageradmedlemmarna är Skills:are. Skills representerar i dagsläget ca 23% av skolans studenter. 
Redan i dagsläget är det nästan uteslutande personer som läser ungefär samma utbildning som de 
förtroendevalda som blir valda. En fördel med Kårstyrelsen är att vi kommer att ha representation från 
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samtliga sektioner då sektionsordförandena har var sin stol. Om Kårstyrelsen också ansvarar för 
stämmorna har man större möjlighet att få dit folk än om ett helgrått Fullmäktige gör det. 

De granskade och de granskande är samma personer 

I dagens system med Fullmäktige säkerställer man att de som fattar ekonomiska beslut och de som 
verkställer dem inte är samma fysiska personer. De som skriver ett förslag kan ibland bli väldigt 
engagerade i arbetet och då inte ha samma möjlighet att ta ett kliv tillbaka som ett oberoende 
Fullmäktige har. 
 
Kommentar: Transparens är viktigt i alla organisationer och bidrar troligtvis till en bättre granskning än 
vad ett enskilt organ gör. I dagsläget skickas Kårstyrelsens handlingar ut till samtliga 
verksamhetsrevisorer, anställda på kansliet och sexmästaren för att så många som möjligt ska ha 
möjlighet att ropa till om någonting är konstigt. Dessa rutiner bidrar till en bättre kvalitetsgranskning av 
besluten än vad ett Fullmäktigemöte någon gång med ett par månaders mellanrum gör. 
 
En annan viktig aspekt att fundera över är ur mycket tid vi ska lägga på självgranskning och hur mycket vi 
ska lägga på verksamhet. Varje extra instans som ett beslut måste gå igenom äter tid från både ideellt 
engagerade och arvoderade och ibland kanske det är värt att ta bort en ytterligare kontrollinstans för att 
faktiskt kunna göra mer för medlemmarna. 

Det är synd att ta bort gratismedlemskapet 
Engageradmedlemskapet var en av de få sakerna vi gav våra engagerade. Att ta bort det är inte bara 
synd, det minskar också benägenheten hos äldre studenter att fortsätta engagera sig i organisationen 
något år efter att de avslutat sina studier. 
 
Kommentar: Det är en demokratisk princip att alla medverkar under samma förutsättningar och då är 
det problematiskt att vissa betalar för sin demokratiska rätt medan andra får den gratis. En annan viktig 
problematik med engageradmedlemskapet är att i en spretig organisation som våran är det väldigt svårt 
att administrera flera medlemslistor där olika mandat löper över varandra. Det kostar oss arbetstid att 
leta reda på personuppgifter för de engagerade och lösa strul med Mecenatkort och röstlängder. Ett 
tredje argument är att våra engagerade är våra viktigaste ambassadörer när det kommer till att övertala 
andra att bli medlemmar och då ser det inte så snyggt ut när de själva inte behöver betala. Vi ser hellre 
att alla betalar för medlemskapet men att pengarna sedan används till att göra bra saker för de som 
lägger sin ideella tid på organisationen. 
 
Detta är dock inte för oss att säga så det i förslaget fortfarande är Stämman som beslutar om 
medlemsavgiften. 

Medlemmar kan hamna i fel sektion 
I det här förslaget är inte sektionerna lika tätt knutna till Högskolans institutioner än i dagsläget. Istället 
väljer medlemmen vilken sektion denne skall tillhöra när hen fyller i sina personuppgifter. Det finns en 
risk att medlemmar kryssar fel sektion och därmed hamnar på fel röstlängd exempelvis vid årsmöten. 
Det finns även en risk att medlemmar medvetet kryssar ”fel” sektion för att försöka kuppa andra 
sektioners styrelser. 
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Kommentar: Tanken med att ändra sektionstillhörigheten är att minska den instabilitet som inträffar 
varje gång Högskolan ändrar i sin organisation. Samtidigt bildas varje år nya program som måste in i 
sektionsindelningen, studenter som läser fristående kurser eller modifierar sitt program måste lösas, 
medlemmar som inte är studenter vill finna smed i en sektion och så vidare. Detta har vi löst med en 
väldigt enkel mekanism, man kryssar där man vill vara. Är man osäker på vilken sektion man tillhör 
lämnar man fältet blankt på får kansliet placera personen på den mest lämpade sektionen. I realiteten är 
det så det fungerar idag, studenter kryssar vilken institution de läser på när de blir medlemmar och 
väldigt få kryss kontrolleras i efterhand. Samtidigt kan teknikaliteter göra att en student hamnar på ”fel” 
sektion redan idag, exempelvis Personal-, Organisation och Ledarskap årskurs 3 som studerar under 
Institutionen för Hälsa och Lärande och alltså är Vitae:are, trots att övriga POL:are är Safir:are. 
 
För att minska risken att studenter hamnar på ”fel” sektion är det viktigt att det på 
medlemsblanketterna framgår att man skall kryssa den sektion som ligger närmast ens utbildning. I 
dagsläget kanske inte någonting behöver ändras, man kryssar fortfarande vilken institution man läser 
på, men skulle institutionerna göras om eller ett program hamna fel i förhållande till hur vi ser våra 
sektioner kommer vi att ha möjligheten att behålla vår organisation. Vi blir helt enkelt mer dynamiska 
inför framtiden. 
 
 


