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Kårstyrelsens svar på Sexmästeristyrelsens propositioner om 
Verksamhetsplan och Budget för  2016/2017 

Bakgrund 
I Studentkåren i Skövdes Stadga Kapitel 4 2§ står det skrivet att Kårstyrelsen har möjlighet att lämna 
svar på förslag inför en Stämma. Detta svar behandlar Sexmästeristyrelsens samtliga propositioner.  
 
Kårstyrelsen vill tacka Sexmästeristyrelsen för de inkomna propositionerna och framförallt för en 
välskriven verksamhetsplan. 

Verksamhetsplan 

Kårstyrelsen tackar för den välskrivna verksamhetsplan som med säkerhet kommer att förbättra och 
utveckla både Kårhuset Boulogner och Skövde Sexmästeri. Kårstyrelsen står bakom verksamhetsplanen i 
stort men har ett par saker att kommentera. 
 
Kårstyrelsen finner en avsaknad av medlemsfokus i verksamhetsplanen och vill därav upplysa 
Sexmästeristyrelsen om att Sexmästeriet enligt sitt reglemente skall verka för studenter i allmänhet och 
SiS medlemmar i synnerhet. Kårstyrelsen vill därav lämna den tanken till Sexmästeristyrelsen i 
förhoppning att det tankesättet kommer att genomsyra framtida verksamhet. 
 
Kårstyrelsen uppskattar initiativet av ökad närvaro från Sexmästeriet under introduktionen. Dock måste 
man understryka att Sexmästeriet redan gör ett enormt arbete under introduktionen genom sina många 
öppetkvällar trots att det är en period där Sexmästeriet är som mest underbemannade. Det skall 
Sexmästeriet ha en eloge för. Med det sagt så delar Kårstyrelsen Sexmästeristyrelsens åsikt om en 
introgrupp, både för att avlasta en påfrestad styrelse och för att öka Sexmästeriets och då i utsträckning 
Studentkårens synlighet. 

Budget 
Kårstyrelsen tackar för den inkomna budgeten men finner den svår att kommentera då det saknas en 
förklarande bakgrundstext. Sedan verkar det finnas ett behov av en upplysning kring budgetrevidering 
då man i propositionen anger att detta skall vara en budgetrevidering. En revidering är när man 
förändrar ett existerande dokument och kan således inte göras på ett dokument som ännu inte existerar 
inom organisationen. Kårstyrelsen vill därav uppmana Sexmästeristyrelsen att redan nu börja fundera på 
ett nytt yrkande då det föreslagna yrkandet är felaktigt. 
 
Kårstyrelsen vill även kommentera resultatet på 142 204 SEK. Stämman valde att klubba ett resultat för 
Sexmästeriet på 200 000 SEK och Kårstyrelsen kan inte minnas någon motsättning till detta resultat. 
Därav ställer sig Kårstyrelsen frågande till varför man väljer att budgetera ett resultat på 142 204 SEK 
framförallt då Sexmästeristyrelsen innan har förklarat att det inte skulle vara några problem att uppnå 
ett resultat på 200 000 SEK för 2016/2017 vid tidigare möten med Kårstyrelsen. Kårstyrelsen vill avsluta 
med att fråga: Varför har man valt att inte budgetera ett resultat på 200 000 SEK? 
 


