
 

P6 
 
 

 

 

c/o Högskolan i Skövde 
Box 408 
541 28 SKÖVDE 

Telefon 
0500-44 87 80  

Webbplats 
www.studentkaren.se 

 

Följebrev till Proposition 6: 

Revidering av Arbetsbeskrivning för kårstyrelsen  

Bakgrund 
Styrelsen har gått igenom arbetsbetsbeskrivningen för kårstyrelsen och föreslagit förändringar av olika 
slag. Den stora förändringen som sker är tillägget av kapitel 6: Arbetsmarknadsordförande. Detta är ett 
tillägg av en styrelseroll som återinsätts från föregående år då den plockades bort. Posten togs bort då 
det var svårt att tillsätta engagerade till den posten då den var för omfattande. Beskrivningen av posten 
har omarbetats och nu väljer styrelsen att återinföra den. Behovet med den ökade storleken av framtid 
och de ökade ambitionerna från sektionerna med arbetsmarknadsdagar gör att denna post kommer väl 
till hands. Styrelserollen kommer ha liknande uppgifter som föregående år med tillägget att strukturera 
upp en dialog mellan sektionernas arbetsmarknadsansvariga. Den kommer även stötta Kårordförande i 
dess kontakt med externa parter från Studentkåren. 
 
Utöver dessa ändringar har dokumentet förtydligats och rättats till. Fel i texten som att till exempel 
introgeneralen bara hanterar höstintroduktionen har rättats till så det står båda introduktionerna. 
Andra ändringar som utdaterade namn ändrades också.  
Texten har också reviderats så den har en genomgående struktur och formulering för att underlätta 
läsning och förståelse. 
 
Listan under beskriver alla ändringar som genomförts. 
 
Innehåll: Lagt till ”Kapitel 6: Arbetsmarknadsansvarig”  
Kapitel 1 §4: Lagt till ”Hålla sig insatt i SiS ekonomi” och ”Hålla sig insatt i Studentkårens styrdokument 
och Stämmans beslut” 
Kapitel 2 §3: Lagt till ”lokal och” 
Kapitel 3 §3: Bytt namn på ”strategiråd“ till ”Ledningsgrupp” 
Kapitel 5 §3: Lagt till befogenhet så det matchar de andra posterna och lagt till stycket ” Dessa 
befogenheter för bara användas till inköp respektive avtal gällande Skövde Sexmästeris verksamhet.” 
Kapitel 6: Lagt till hela stycket  
Kapitel 8 §2: Lagt till ”Ansvara för SiS hemsida” och ”Ansvara för kårkråkan”  
Kapitel 9 §1: Bytt ”Höstintroduktionen” till ”Introduktionen för nya studenter”  
Kapitel 9 §2: Bytt ”Hålla sig väl insatt” till ”Ansvara för”  
Kapitel 11 §3: Lagt till ” Dessa befogenheter för bara användas till inköp respektive avtal gällande Skövde 
Sexmästeris verksamhet.” 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Stämman   
 

Att godkänna proposition 6 i sin helhet enligt bilaga. 
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Proposition 6: Revidering av Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen  
 

Förslag till beslut  

Kå rstyrelsen fö reslå r Stå mmån  

 
att1 fastställa Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen enligt bilaga och att den träder i kraft med omedelbar 
verkan. 
 
Bilaga: ”P6_bilaga_Arbetsbeskrivning_kårstyrelsen.pdf” 
 


