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Den 1a januari 2015 kommer Studentkårens högsta beslutande organ, Fullmäktige, inte längre att 
finnas. Denna plan är därför tänkt att fungera som en vägledning åt Kårstyrelsen och resten av 
organisationen i hur verksamheten bör fortlöpa till dess att den första vårstämman har hunnit hållas. 

Medlemsformer 

I det nya förslaget finns enbart tre medlemsformer; studerande-, stöd- och hedersmedlem. Från och 
med januari kommer 

 hel-, deltids-, och distansmedlemmar att räknas som studerandemedlemmar,  

 stöd- och hedersmedlemmar behåller samma medlemskapskategori som tidigare, 

 engageradmedlemmar som betalat minst 100 kr medlemsavgift under perioden 1a juli till 31e 
december 2014 blir antingen studerande- eller stödmedlemmar, beroende på om de den 1a 
januari är registrerade på kurser vid högskolan eller inte. 
 

Övriga personer kommer från och med den 1a januari inte längre att vara medlemmar i Studentkåren. 

Ansvarsfrihet 

Då Kårstyrelsen och Sexmästeristyrelsen valdes av Fullmäktige som nu upplöses behöver Stämman fatta 
beslut om ansvarsfrihet. Ansökan om ansvarsfrihet för 14/15 ska lämnas till Höststämman och granskas i 
vanlig ordning av Studentkårens verksamhetsrevisorer. Dessa ska även lämna in en revisionsrapport till 
samma stämma. 

Tidsplan 

 1a januari 2015 börjar SiS nya styrdokument att gälla. 

 Senast den 22e april ska Kårstyrelsen kalla till Vårstämma. (20 arbetsdagar innan) 

 Senast den 29e april ska förslag vara inlämnade till Kårstyrelsen. (15 arbetsdagar innan) 

 Kårstyrelsen går igenom alla förslag och lämnar svar på förslagen. Om ett förslag rör annan del av 
organisationen är det rekommenderat att dessa får möjlighet att uttrycka sig i svaret. 

 Senast den 7e maj ska handlingarna läggas ut. (10 arbetsdagar innan) 

 Den 21e maj klockan 18:00 är Vårstämman.  
 
Kårstyrelsen ska till Vårstämman lägga förslag på verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för 
15/16. Valberedningen ska lämna förslag på kandidater till Kårstyrelse, Sexmästeristyrelse och 
verksamhetsrevisorer. 

Utskott 

De utskott som ligger under Kårstyrelsen och som har en styrelse (IC, SMS och Atlas2) övergår till att 
räknas som Underföreningar enligt Reglemente för underföreningar. 

Budget 
Den rad i budgeten som är tillägnad ”Fullmäktige” bör användas under Vårstämman.  


