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Bilaga 1A
Styrelserapporter - rapport från Alexander Duarte Tsegai, ordförande
Intern organisation
Överlämningsperiod och uppstart
Under juni hade vi överlämning under tre veckors tid tillsammans med föregående års presidium.
Därefter har jag haft fem veckors semester och kompat en sjätte vecka då jag sedan tidigare hade fått
ett jobberbjudande under sommaren i Stockholm. Vid terminsstart höll jag välkomsttal för samtliga
nystudenter och avslutade varje tal med en tävling i att gilla oss på våra sociala medier på så kort tid
som möjligt, vilket genererade 990 och 1186 nya följare till Facebook respektive Instagram!
Kansliet och verksamhetsplanen
Den sista veckan på vår överlämning ägnade vi tre dagar till att konkretisera, det vill säga skapa delmål,
för den verksamhetsplan som beslutades om i april. Nytt för i år är att våra tjänstepersoner har varit
inkluderade i denna process, för att vi dels ska kunna använda oss av de resurser som finns
organisationen tillhanda på ett mer effektivt sätt och för att ha en sammanhållen arbetsplats.
Förutsättningar för kårstyrelsen
Ett delmål i vår konkretisering av verksamhetsplanen och stor satsning som för i år är förutsättningar
för kårstyrelsens arbete. Som jag nämnde i mitt tal på valdagen är kårstyrelsens produktivitet liksom
presidiets arbetsbörda avhängande på hur tillgängliga samtliga ledamöter är under året. För att kunna
delegera ut arbete till alla ledamöter krävs även ett självförtroende som bygger på tillräckliga
förkunskaper, varför vi för första gången anordnade KS-Bootcamp. Under två dagar en helg hade vi ett
flertal utbildningspass och diskussionsämnen. Alla ledamöter fick träffa olika nyckelpersoner runtom i
verksamheten såsom vår kanslichef, fullmäktiges mötesordförande, verksamhetsrevisorn och
Lösnummers chefredaktör. De fick lära sig konsten att skriva en proposition och kärleksförhållandet
mellan FUM och kårstyrelsen. Vi avslutade med att diskutera förväntningar för året, fastställande av
vår konkretisering av verksamhetsplanen och delegering av ett flertal arbetsuppgifter. Detta har
mynnat ut i ett fördelat ansvar och ökad delaktighet inom kårstyrelsen så att arbetet med
verksamhetsplanen har påbörjats tidigare på verksamhetsåret och presidiet har kunnat bli avlastade.
Kontakt med kårsektionerna
Vi i presidiet bestämde oss tidigt att lägga tid på att komma ut till kårsektionerna och valde därför att
besöka respektive kårsektions första kårsektionsmöte, för att kunna träffa våra medlemmar och
berätta om ÖS organisation. Det har varit kul och mottagits väl och en tanke är att även göra en turné
och hälsa på alla styrelser framöver. Vi ses!
Daglig verksamhet
I den dagliga verksamheten ryms en hel del möten, såväl interna som externa.
Nedan följer en översikt över de regelbundna möten jag deltar på inom universitetet och externt.
Förutom dessa möten tillkommer interna möten på arbetsplatsen.
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Möte:
Rektorsbeslut
Kårstyrelsemöte
Rektors ledningsråd

När:
Varje tisdag
Varannan torsdag
1 gång/månad

Universitetsstatsråd
2 ggr/termin
Universitetsstyrelsemöte
6-7möten/år
Listningsmöte
6-7möten/år
Intern träff med representanter 6-7möten/år
Ägardialog kårhuset
4 ggr/år

Närvarande förutom ordförande:
Rektor, UD samt kallade
Kårstyrelsen
Rektor, UD, prorektor, prefekt, dekaner m.fl.
Vice Studsoc. samt företrädare kommun och
universitet
Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen
Studentrepresentant, doktorandrepresentant
Kårhusets styrelse ordfröande samt styrelse

Externt arbete
SESUS
SESUS är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt oberoende och stöder student-,
utbildning- och fritidsföreningar. De stöder dessa föreningar genom direkta medlemsbidrag, möjlighet
att söka projektstöd till diverse saker och utlåning av diverse teknisk utrustning. ÖSFUM beviljade en
ansökan om medlemskap i december 2016, till följd av att kårstyrelsen avlagt en proposition till följd
av en utredning som f.d. ekonom Jacob Fredriksson utförde angående möjlighet till ökad extern
finansiering av ÖS. Ni hittar mer information om just SESUS i bilagor till fullmäktigemöte 1 och 2 (se
Dnr.1617.A.A1.1 och Dnr.1617.A.A1.2).
Jag närvarade den 20/8 på SESUS årsmöte där vi var totalt ca 7-8 personer som närvarade via en
digital plattform. Till mötet hade vi fått tillgång till SESUS verksamhetsplan, budget,
verksamhetsberättelse samt årsredovisning. Jag hade författat tre motioner gällande stadgeändringar
till årsmötet då det var villkoret för att vi skulle bibehålla vårt medlemskap i SESUS, enligt direktiv från
ÖSFUM. Samtliga stadgeändringar gick igenom utan några problem. Ett par veckor därefter mottog vi
även vårt första medlemsbidrag på 100 000 kr och beräknas få mellan 250-300 000 kr årligen
framöver, grundat på vårt medlemsantal.
Örebro universitets visionsarbete
I maj påbörjades arbetet med att förnya och komplettera universitetets vision, värdegrund,
verksamhetsidé och varumärke. Den nya plattformen ska utgöra underlag för mål och en strategisk
plan som ska ta universitetet till nästa nivå.
Jag har träffat ansvariga för visionsarbetet inom universitetet och kom fram till ett upplägg för hur vi
kunde få in studenternas åsikter. Detta mynnade ut i ett upplägg där varje kårsektion fick i uppgift att
kalla sina medlemmar till en lunch där man fick genomföra visionsarbetet i smågrupper på samma sätt
som personal runtom universitetet hade gjort. Universitetet bjöd på lunchmackor. Slutresultatet blev
ett gediget underlag för vad studenterna tycker att Örebro universitet kännetecknas av som vi kan gå
vidare med i vårt deltagande på möten där vi diskuterar visionens innehåll och utformning. Bra jobbat!
Universitetsstadsrådet
Vi har inlett en diskussion för att få kommunen att påbörja ett arbete med att ta fram strategier för
hur Örebro kan utvecklas som studentstad. Det fortfarande i ett väldigt tidigt skede, men kan komma
att bli väldigt stort för både kommun och studentgruppen att vara stolta över!
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SFS medlemsmöte
Sveriges förenade studentkårer är en nationell studentpolitisk påverkansorganisation där nästan
samtliga studentkårer är medlemmar i. Jag och vice ordförande Lizette har deltagit på deras första
medlemsmöte. Där har vi diskuterat SFS ekonomi, vi har fått träffa Pam Fredman som är ansvarig för
styr- och resursutredningen och kommit med inspel och påbörjat en diskussion kring SFS nästa
nationella fokusfråga. Det är en otroligt viktig organisation för oss, då vi får mycket stöd i vårt politiska
arbete och ger oss förutsättningar för nationellt nätverkande och samarbete.
Möte med riksdagsledamöter
I slutet på augusti träffade jag och vice ordförande Linnéa två riksdagsledamöter från
socialdemokraterna, Matilda Ernkrans (S) och Eva-Lena Jansson (S) från Örebros valkrets. Vi berättade
om vår verksamhet och lyfte de nationella problem som studentgruppen står inför och valde att lyfta
studiemedel, studentbostäder och förutsättningar för ett oberoende studentinflytande. Vi fick en god
kontakt och har även fått erbjudande om att åka till riksdagen för att träffa fler politiker inom
utbildningsdepartementet. Detta är ett stort steg för oss i att delta i den nationella diskussionen och
faktiskt utöva ett politiskt påverkansarbete.
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Bilaga 1B
Styrelserapporter - rapport från Lizette Johansson, vice ordförande (utbpol)
Utbildningspolitik
Policy för studentinflytande
Under sommaren har jag gjort ett förarbete inför författandet av policyn för studentinflytande som en
del av ÖS verksamhetsplan 17/18. Detta innebar en grundlig läsning av andra universitets policys för
studentinflytande, lagar, UKÄs rapport om studentinflytande, avtalet mellan ORU och ÖS, att ta
kontakt med andra studentkårer samt göra annan omvärldsbevakning. Detta sammanfattades i
dokument som togs med uppstartsmötena med universitetet. Det är universitetet som ska författa
och implementera denna policy i framtiden, men vi måste säkerhetsställa att våra åsikter och tankar
om innehåller tas på allvar och inkluderas i policyn. Tillvägagångssättet har nu utvecklats till det bättre
och vi har en bra plan för både författandet av policyn, samt implementeringen av den – som kommer
att bli den störta utmaningen.
Utvecklings- och förbättringsarbete avseende universitetets kursvärderingssystem
Under förgående termin startade PIL (enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande) sitt arbete
med att utveckla sitt kursvärderingssystem, samt så utförde universitets internrevisor en utredning
kring frågan. Nästa steg i projektet är att ta fram nya, förbättrade frågor som ska utgöra ett baspaket
för instutionerna att använda vid kursvärderingstillfällena. Min del i detta har varit att dels hitta
studentrepresentanter som inkluderats i arbetet och dels att själv vara delaktig. Jag har haft möten
med ansvarig över projektet för att diskutera de nuvarande frågorna och vad som saknas eller behöver
revideras. PIL, studentrepresentanterna och delaktiga lärare har workshops för att diskutera och ta
fram material som även jag jobbar med. Jag och ansvarig från PIL har även tagit fram en enkät för att
utreda möjliga anledningar till de låga svarsfrekvenserna, vilket är väsentligt då utvecklingen kommer
med förhoppningar om att öka svarsfrekvenserna.

Internt ansvar
Pedagogiska priset
Pedagogiska priset delas ut av ÖS och universitetet, det är jag som är ansvarig över det. Jag har haft
möte med olika personer för att planera marknadsföringen av priset där jag har mycket idéer, planera
frågeformuläret som universitetet kommer att sätta ihop och skicka ut, samt planera lite kring det tal
och prisutdelning som jag kommer att ha hand om under Akademiska högtiden. Förgående år så var
nomineringarna från studenter väldigt få och många jag pratat med vet inte ens om att det existerar,
så jag hoppas och tror att jag tillsammans med universitetet och våra kommunikatörer kommer att
kunna driva en bra kampanj i november för att få in fler nomineringar och öka förståelsen för hur fint
priset är!
Information och handböcker
En del av mitt arbete som innefattar internt ansvar är information som ska nå ut och underlätta för
andras arbete. Vi i presidiet har skickat ut interninformation till alla kårsektionsstyrelser vilket jag
önskade då jag tidigare upplevt att det har skett många misstag och missförstånd från kårsektioner då
de har skrivits avtal och ibland även kring ekonomiska frågor, vilket i många fall helt enkelt beror på
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otydlig och bristande information. Som tidigare engagerad i kårsektion har även många gånger haft
stora frågetecken kring frågor som borde vara relativt självklara, så förhoppningsvis kommer inte
jättemånga andra känna så i framtiden. Jag har varit delaktig i förbättringen och tydligheten i
avtalsskrivande och processen med fullmakterna. ÖS ekonom och ÖS student & -doktorandombud har
haft historiens (?) första informationsmöte om avtalsskrivande och ekonomiska frågor innan
kårsektionerna får sina fullmakter.
Förutom detta så har jag författat en handbok för studentrepresentanter. På vår hemsida finns lite
information om uppdraget som studentrepresentant, dock så fanns inget dokumenterat som kan
introducera dem i sitt arbete som representant från ÖS eller som de kan kolla i för att få stöttning och
hjälp, där av kom tanken på handboken till. Handboken ska revideras lite efter kårstyrelsemöte, sedan
upp till beslut.
Arbetsgivaransvar för kanslichefen & rekrytering
I mitt uppdrag ingår arbetsgivaransvar för Louise Hammar, ÖS kanslichef. Detta innebar till en början
planering för kommande verksamhetsår, kring chefsmöten och rapportering, men även mycket
diskussioner om hur jag kan stötta och underlätta hennes arbete. En del i det sistnämnda har inneburit
att jag är involverad i rekryteringar till nya tjänster. Dels behövde vi hitta en ny ekonom, vilket gick
väldigt smidigt och effektivt till, men vi har även haft tjänsten kommunikatör ute. Det är första gången
på många år som vi anställer en kommunikatör som heltidstjänst, vilket innebar att vi tog fram en ny
arbetsbeskrivning, skrev en annons och haft intervjuer. Vår nya kommunikatör är på plats från och
med vecka 41.
ÖS val och valordning
Ett återkommande problem under starten av varje verksamhetsår är avsaknaden av en valnämnd,
samt ordförande för valnämnden. Detta är speciellt problematiskt då valordningen för
verksamhetsåret ska revideras inför första eller andra fullmäktigemötet, vilket är ett ansvar som ligger
hos valnämnden. I år har vi turen att redan ha en ordförande i valnämnden på plats vilket underlättar
arbetet stort, men valordningen kommer för beslut under nästa möte. Vi kommer även att under
verksamhetsåret underlätta för kårsektionernas val, samt skapa riktlinjer för dessa för att stötta
framtida kårsektionsstyrelser. Då vi i dagsläget inte har någon valnämnd men vill satsa på en större
revidering av valordningen och processer inför val så har kårstyrelseledamot från Sesam, samt jag,
också ansvar över frågan.
Övrigt




Uppdraget startade med tre veckors överlämning, introduktion och konkretisering av
verksamhetsplanen, resterande sommarveckor gick åt till mycket förberedelser.
Jag har deltagit på introduktionsaktiviteter, så som Studentlivsmässan, Grythyttans
debutant cocktail och volleybollturneringen tillsammans med kårstyrelsen.
Jag har haft ansvaret över höstterminens Medlemsvecka, vilket har inneburit att beställa
profilmaterial, sammankalla möte med ansvariga från kårsektionerna, samt att vara
kontaktperson.
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Jag har varit delaktig i planeringen och genomförandet av ÖS första ”bootcamp” med
kårstyrelsen, en utbildningshelg för kårstyrelsen som introducerade dem i sitt arbete och
till konkretiskeringen av verksamhetsplanen 17/18.
Jag har varit delaktig i planeringen, samt föredragit om studentkårens organisation och
arbete på introduktionsdagen för förtroendevalda, haft presentation av ÖS inför
Grythyttans nystudenter, samt kort presenterat ÖS på kårsektionsmöten.
Jag har rekryterat studentrepresentanter till vakanta platser och arbetar aktivt med frågor
kring studentrepresentation.
Jag har deltagit på SFS medlemsmöte i Borås för att bland annat diskutera deras
kommande fokusfråga och samverka med andra studentkårer.
Jag har medverkat i universitetets visionsarbete.
Jag deltar på utbildningsbevakarråd för att diskutera utbildningspolitiska frågor.
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Bilaga 1C
Styrelserapporter - rapport från Linnéa Eriksson, vice ordförande (studsoc)
Bostadsfrågan
Arbetet första veckorna efter semestern kickades igång med allt vad bostadsfrågor heter. SFS
bostadsrapport släpptes den 23 augusti och Örebro var en av 13 universitetsstäder som blev
rödmarkerade. Att bli rödmarkerad innebär att alla studenter inte kan bli erbjuden ett boende inom
första terminen. Trots att det byggts mycket studentbostäder så är orsaken till rödmarkeringen ÖBOs
bristfälliga bostadsgaranti samt höga hyror på studentbostäderna. Jag har sammanlagt blivit intervjuad
i media 8 gånger (SVT, NA, P4 Örebro bl.a) angående bostadssituationen och har då lyft fram de
åsikter ÖS har gällande bostadssituationen. Det fokus jag valt att lägga på i år är framför allt: Höga
hyror, brist i bostadsgarantin, att det behövs kontinuerliga kontroller av att det studentbostäder
endast bebos av studenter och önskan om en gemensam bostadsportal som samlar alla
studentbostäder i Örebro. Har även pratat om problematiken men investeringsstödet för
nybyggnationer. Jag och ordförande har fått möjligheten att träffa riksdagsledamötena Matilda
Ernkrantz och Eva-Lena Jansson (Socialdemokraterna). Agendan styrde vi själva, så ett område vi
diskuterade var bland annat bostadssituationen i Örebro och det jag nämnde ovan.
Sedan vårterminen har vi anställt en person som arbetar med en bostadsutredning.
Bostadsutredningen syftar till att följa upp den utredningen som gjordes 2015 med fokus att utreda
den aktuella studentbostadssituationen i Örebro. Utredningen skulle varit färdigställd den 13/9 och
skulle då presenteras på Universitetsstadsrådet. Tyvärr är utredningen fortfarande inte klar och detta
beror bland annat på att vi inte har haft någon kommunikatör som kunnat föra in statistik från
enkätundersökningen från Grythyttan i tabeller. Enkätundersökningen ligger till grund för analysen av
delen om Grythyttan, vilket gör att det arbetet tyvärr blivit fördröjt. Dock är delen om Örebro klar och
den kunde presenteras på Universitetsstadsrådet. ÖS akutboende har fungerat väl. Totalt har
akutboendet hjälpt 29 studenter att få ett temporärt boende under höstterminen start. Detta går att
jämföra med förra årets akutboende då det var 80 studenter som sökte boende.
I skrivande stund sitter jag på väg till Stockholm för en två-dagars studentbostadskonferens, Studbo17.
Det är ett fullspäckat program med bland annat paneldebatt med politiker (bl.a bostadsminister Peter
Eriksson) olika föreläsningar och diskussioner om studentbostäder. På konferensen har studentkårer,
politiker, bostadsföretag och andra aktörer inom studentbostadsmarknaden bjudits in. Ni får fråga
mer på mötet om ni är intresserade av hur det gick!
Introduktionen
Introduktionen har rullat på väldigt bra! Det har varit mycket av min tid som gått åt till att stötta
generaler, faddrar, fixa intropåsar och faddertröjor, fadder- och styrelsebrickor etc. Ett administrativt
arbete som just nu ligger på min post. Ett av mina absolut finaste minnen jag tar med mig från
introduktionen är Prideparaden. Att delta i Prideparaden var inget som ingick i det allmänna
introduktionsschemat men jag styrde ihop så att studenter, kårsektioner, föreningar och andra organ
inom ÖS gick paraden tillsammans. Vi fick äran att bära den STORA legendariska Prideflaggan och blev
totalt runt 850 personer – magiskt!
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Vi i presidiet har även fått möjlighet att åka upp till Grythyttan för att delta på den fina tillställningen
Debutant Cocktail. Jag fick äran att hålla tal och presentera oss från ÖS. Jag har även deltagit på lunch
för studerande föräldrar och tillsammans med KS varit med i volleybollturneringen (kom på en
hedrande fjärdeplats!), Campusvandringen och Studentlivsmässan.

Studiemiljö
Första mötet med skyddskommittén har varit. Skyddskommittén består av ledamöter från bland annat
personalavdelningen samt institutionernas och universitetets alla avdelningars skyddsombud. På
skyddskommitténs möten har jag alltid en punkt där jag rapporterar om studiemiljö- och
trygghetsfrågor för studenter. Till detta möte hade jag även bett att få en enskild punkt på
dagordningen för att lyfta fram psykisk ohälsa – ÖS VP, ärenden som kommit till mitt bord och hur ÖS
ser på detta. Jag framförde åsikter om hur studenter är i en utsatt situation av olika anledningar och
problematiken i att universitetet inte har någon form av handlingsplan och strategier för att hantera
när studenter mår psykisk dåligt.
Inför varje skyddskommitté planerar jag att ha ett skyddsråd med studerandeskyddsombuden (SSO) i
kårsektionerna. Vi har haft ett första möte och tillsammans gick vi igenom SSOs syfte, uppdrag och
ansvar, tips och råd och förhållandet mellan skyddsrådet och skyddskommittén. Tillsammans med två
SSO, Akademiska Hus och personal från universitetet kommer jag gå nattvandring den 10/10 för att
undersöka campusområdets trygghetsaspekt nu när höstmörkret kommer.
Den 14/11 kommer jag och Hanna från KS att delta i en länskonferens med Region Örebro län som är
en del av deras arbeta för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Syftet med deltagande är att
föredra detta område utifrån ett studentperspektiv och hur ÖS arbetar med detta. Vi får även tillfälle
att träffa nyckelaktörer inom regionen som arbetar med psykisk ohälsa. Även Therese Deutsch som är
personalchef på universitetet kommer att delta.
På Skyddskommittémötet fick jag även träffa nya Campushälsan (Feelgood från och med 1/10)
presentera sig och sitt arbete. Både inför Skyddskommittén och med Therese lyfte jag problematiken
att Campushälsan endast kommer vara närvarande på Campus Örebro en dag i veckan, och i
Grythyttan tre förmiddagar i månaden. Tyvärr är detta någonting som kommer att vara inom en
prövotid och sedan utvärderas. Vi arbetar för att påverka denna situation på olika håll och
problematisera hur detta påverkar studenter.
Tillsammans med studentlivskoordinatorn har jag arbetat med Studentundersökningen, som är en
enkät ÖS och universitetet skickas ut till alla registrerade studenter. Undersökningen behandlar bland
annat fysisk, psykisk och psykosocial studiemiljö samt trygghet-, jämlikhet och säkerhetsfrågor.
Resultatet av undersökningen kommer vara en stor hjälp i mitt arbete att påverka universitetet i
studiesociala frågor.
Övrigt:
•
•
•

Har haft möte och middag med rektor och prorektor i relationsskapande syfte
KS blev inbjudna att delta på seminariet om mikroplast i Östersjön med H.M.
Konungen.
Arbetat och stöttat studentföreningar som har frågor och vill skriva samarbetsavtal
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•
•
•
•

Börjat planera för det första Unisex.
Deltagit i en första del av en utbildning i stresshantering som arrangeras av
universitetet.
Deltagit i två utbildningar för kompetensutveckling inom normer, hbtq och
bemötande.
Skrivit remissvar till Jämställdhetsintegrering i undervisningen.
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Bilaga 1D
Styrelserapporter - rapport från Jenniina Martikainen, Chefredaktör
Lösnummer
Lösnummers styrelse 2017
Till detta verksamhetsår har Lösnummer fått en delvis ny styrelse. Jag, Jenniina, som ny chefredaktör
har även valt in en ny vice chefredaktör, Emma Möller. Emma har tidigare suttit med i Lösnummers
styrelse, och har därmed erfarenhet som jag saknade innan jag tillträdde som chefredaktör. Hon har
hittills varit ett stort stöd för mig i mitt arbete, och har skött sitt arbete exemplariskt. Utöver
chefredaktör och vice chefredaktör har ytterligare två nya ansikten tillträtt på två nya styrelseposter.
Den gamla marknadsföringsgruppen har ersatts av två PR-ansvariga, som i sin tur ska utforma och leda
ett eget PR-utskott. Madeleine och Sara som sitter på de ansvariga posterna är entusiastiska och
idérika, och arbetet med att besluta om arbetssätt, arbetsområden och
utskottets utformning pågår i skrivande stund.
Studentguiden HT17
Mellan den 30 juni och den 14 juli har jag arbetat med att uppdatera Studentguiden HT17. Den 14 juli
skickades både den svenska och den engelska upplagan till tryck. Efter grava komplikationer hos
tryckeriet vid trycket av den svenska upplagan fick jag till ett omtryck, vilket gjorde att distributionen
av den svenska upplagan till intropåseansvariga blev något försenad. Som tur är löste sig situationen
och många studenter har uttryckt uppskattning för Studentguiden.
Introduktion HT17
En stor del av min första tid som Lösnummers chefredaktör har gått åt planera och hålla
presentationer och representera Lösnummer på olika evenemang och tillställningar under
introduktionen.
Campusvandringen 21/8 & 28/8
- Under den första Campusvandringen stod jag som ensam representant från
Lösnummer. Nervöst, verkligen – men gick hur bra som helst!
- Under den andra Campusvandringen hade jag sällskap av nya vice chefredaktören Emma. Vandringen
höll på från 8.45 till 14.30, vilket var rätt tungt, men återigen gick det väldigt bra. Jag har senare fått
höra att flera nystudenter fått upp ögonen för Lösnummer under Campusvandringen, vilket känns
väldigt kul!
Studentlivsmässan 29/8 & 30/8
- På Campusmässan stod Lösnummer och delade ut popcorn samt höll i en tävling. Båda
mässdagarna bjöd på många nya möten med studenter, universitetspersonal och föreningar, vilket
även ledde till diskussioner om möjliga framtida samarbeten (med exempelvis Örebrospexet och
Universitetskyrkan). Här fick även en av våra nya redaktionsmedlemmar kontakt med oss!
KS Bootcamp 2/9
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Under Bootcampen för den nya kårstyrelsen höll jag en presentation om Lösnummer och öppnade
upp för diskussion kring hur Lösnummers och Örebro studentkårs samarbete ska se ut i framtiden. Jag,
nya presidiet och nya kårstyrelseledamöterna var överens om att Lösnummer ska kunna användas av
kårstyrelser som en kanal för att informera studenter om vad som sker på kårsektionerna. Vi kom även
fram till att Lösnummer ska kunna utföra sin uppgift att granska Örebro studentkår genom att
objektivt rapportera om deras verksamhet. ÖS och Lösnummer ska arbeta nära varandra och sträva
efter dialog. Det ligger inte i någons intresse att gräva efter smuts och leta efter scoops.
Fångarna på Campus 4/9
Under Fångarna på Campus höll Lösnummer i en station, där vi också fick kort presentera oss och
vår verksamhet.
Örebrodagen 8/9
Under Örebrodagen höll Lösnummer i tävlingen Ordjakten. Medan Emma och Sara bemannade
vår station fotade jag paraden och de olika tävlingarna till ett fotoreportage som jag senare
publicerade på vår hemsida samt på Facebook.
Redaktionen
Lösnummers redaktion har haft en väldigt bra start detta verksamhetsår. Mycket tack vare att vi
synts till under introduktionen har vi fått en hel del nya redaktionsmedlemmar, och mail från
intresserade ramlar in fortlöpande! Redaktionen har vuxit med åtta nya medlemmar, och vi är i
skrivande stund ett trettio personer starkt gäng. Ett av mina mål för verksamhetsåret är att bredda
perspektivet inom vår redaktion genom att få in medlemmar från fler olika kårsektioner. Då
redaktionellt arbete naturligt faller in på kårsektionen Corax som innefattar utbildningarna som rör
medier och kommunikation har Lösnummers redaktion också till stor del bestått av folk från Corax.
Redan nu vid terminsstart har vi dock sett
en större spridning, med nya redaktionsmedlemmar från bland annat Qultura, Sesam, Sobra och
TekNat! Jag är väldigt glad och tacksam för både styrelsen och redaktionen. Det känns som att vi
strävar mot gemensamma mål och stämningen bland oss är god. Ett annat mål jag har för detta år är
att satsa på vår interna gemenskap och på så sätt göra Lösnummer till en trygg och inkluderande plats
där det finns utrymme för att uttryck, utveckling och självförverkligande. En god stämning och en stark
gemenskap ser jag som ett underlag för tillit och vilja att ställa upp för varandra, vilket är särskilt i en
ideell organisation. Dessa ser jag även som ytterligare tilltalande faktorer som lockar intresserade att
söka sig till och gå med i vår redaktion!
Produktion
Innan och under terminsstarten har jag utöver mina egna arbetsuppgifter även skött produktion och
publicering av Lösnummers material och hållit våra kanaler uppdaterade i den grad jag haft möjlighet,
bortsett från podcastavsnitt som våra poddansvariga spelat in i förväg. Detta har stundvis varit tufft
och inneburit stress. Som på vilken arbetsplats som helst är det mycket nytt att sätta sig in i och ta in,
och jag har nu mött utmaningen i att leda en ideell organisation. Frågan om hur man ska motivera
ideella redaktions- och styrelsemedlemmar utan att ställa för höga krav är en jag tampats mycket med.
För att kunna särskilja ansvarsområden inom Lösnummers organisation och för att effektivisera vårt
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arbetssätt tog jag och vice Emma upp frågan med redaktionen. Redaktionen fick tillsammans i mindre
grupper svara på frågor som vi sedan tillsammans gick igenom och diskuterade. Ur de tankar och idéer
som diskussionen genererade ska jag nu utforma ett dokument med riktlinjer kring krav, ansvar och
arbetssätt. Efter mötet känns det som att jag och vice chefredaktör har en tydligare uppfattning om
vad redaktionen förväntar sig av oss, och vice versa. Detta känns väldigt
bra!
Ung Medias kongress 10-12/11
Riksförbundet Ung Media som sponsrar Lösnummers verksamhet ska detta år hålla sin årliga kongress
på Örebro universitet. Jag har haft kontinuerlig kontakt om kongressen med Ung Medias
förbundsordförande, Sandra Rönnsved. Då jag är på plats på universitetet och har större koll på staden
har jag bistått med hjälp vid letande och bokning av sovplatser och mat till besökarna. Utöver att
Lösnummer, likt alla Ung Medias medlemsföreningar, är bjuden till kongressen är tanken att vi även
ska vara involverade på andra sätt. Exempelvis har Sandra uttryckt att Lösnummer gärna får hålla en
presentation om hur vår organisation fungerar samt prata om vårt samarbete med Örebro studentkår
under utbildningsdagen på fredagen. Planeringen av
Lösnummers roll/deltagande under kongressen är i dagsläget pågående.
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Bilaga 2
Tidrapporter
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Bilaga 3
Anmälan av kårstyrelsebeslut
§ 96 Texter för priser vårkårgalan

Kårstyrelsen beslutade
Att godkänna pristexterna för Vårkårgalan 2017. (se
separat bilaga)

§ 97 Ansökan om semester

Kårstyrelsen beslutade
Att bevilja Malin Glimstedt semester under perioden 31
maj – 2 juni samt 7 – 9 juni 2017.

§ 98 Ansökan studentrepresentant LUN

Kårstyrelsen beslutade
Att bevilja välja Kaltum Mohamud och Amelie Holfve
som studentrepresentanter i LUN under
verksamhetsåret 17/18.

§ 99 Uppdatering av policy för projektstöd

Kårstyrelsen beslutade
Att i ”Dnr: 16/17: I.B.7.1 Policy för projektstöd” lägga till
meningen ”medsökande kårsektion” på sida 3 enligt
separat bilaga

§100 Hävning av ”Policy för äskning av
pengar”

Kårstyrelsen beslutade

§ 1 Konkretisering av verksamhetsplan

Kårstyrelsen beslutade

att häva ”Dnr: 11/12.I.B.5.2 Policy för äskning av pengar
för Särskild verksamhet inom sektionen”.

Att fastställa konkretiseringen av verksamhetsplanen för
2017/2018

§ 2 Ägarrepresentant för ÖS i
bolagsstämmor och ägardialoger med
ÖKAB

Kårstyrelsen beslutde
Att utse Alexander Duarte Tsegai (920815-3636) till att
företräda kårstyrelsen och därigenom aktieägarna för
Örebro Kårhusrestaurang AB vid bolagsstämmor samt i
dialoger med ÖKAB
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§ 3 Val av ledamot till Drivhusets styrelse

Kårstyrelsen beslutade
Att välja Jonna Angelica Ydenius (900926-4129) till
ledamot i Drivhusets styrelse

§ 4 Beslutsuppföljning

Kårstyrelsen beslutade
Att godkänna beslutsuppföljningen och lägga till
handlingarna

§ 5 Val av vice verksamhetsrevisor

Kårstyrelsen beslutade
Att välja Kristin Arnhällen (880930-7526) till vice
verksamhetsrevisor för Örebro studentkår för
verksamhetsåret 2017/2018

§6 Val av ordförande i valnämnden

Kårstyrelsen beslutade
att välja Carolina Lingren (880330-2069) till ordförande
för Örebro studentkårs valnämnd för verksamhetsåret
2017/2018.

§7 Val av firmatecknare

Kårstyrelsen beslutade
Att utse Alexander Duarte Tsegai (920815-3636), Lizette
Johansson (921001-2820) samt Linnéa Eriksson
(910704-2609) till firmatecknare för Örebro studentkår
(875000-7257) under perioden 2017-07-01 – 2018-0630)

§8 Semester till chefredaktör

Kårstyrelsen beslutde
Att bevilja Jenniina Martikainen semester 17-30 juli
2017 samt 14-20 augusti 2017.

§9 Semester till kanslichef

Kårstyrelsen beslutade
Att bevilja Louise Hammar semester 10 juli – 11 augusti
2017

§10 Arbetsbeskrivning kommunikatör

Kårstyrelsen beslutade
Att godkänna arbetsbeskrivningen för Kommunikatör.
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§11 Hävande av val av vice
verksamhetsrevisor

Kårstyrelsen beslutade

§ 12 Beslutsuppföljning

Kårstyrelsen beslutade

Att häva presidiebeslutet om val av vice
verksamhetsrevisor (Dnr. 16/17.I.A.60.20)

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga till
handlingarna
§ 13 Presidiebeslut

Kårstyrelsen beslutade
att godkänna presidiebeslut och lägga till handlingarna.

§ 14 Proposition: Verksamhetsberättelse
16/17

Kårstyrelsen beslutade

§ 15 Val till ÖS fullmäktige
mötessekreterare

Kårstyrelsen beslutade

§ 16 Val av studentrepresentant till rådet
för miljö och hållbar utveckling

Kårstyrelsen beslutade

§ 17 Projektansökan från Sesam

Kårstyrelsen beslutade

att lyfta proposition: verksamhetberättelse 16/17 till
uppkommande fullmäktigemöte med redaktionella
ändringar i bakgrundstexten.

Att välja Linda Adolphsson (personnummer) till
mötessekreterare till fullmäktige.

att välja Erik Johansson Tapper (910323-4135) till rådet
för miljö och hållbarutveckling

Att avslå projektstödansökan från Sesam

Lisa Germundsson var ej närvarande i rummet under
diskussion och beslut på grund av anmält jäv.
§ 18 Val av studentrepresentant MHnämnd

Kårstyrelsen beslutade
Att välja Martina Steineck till studentrepresentant
(911029-3983) för fakultetsnämnden MH
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§ 19 Arvodering Diza Sköld

Kårstyrelsen beslutade
att arvodera Diza Sköld (950119-0327) för överlämning
och introduktion av nytillträdda kanslister perioden
2017-08-21 – 2017-08-25

§ 20 Arvodering akutboende och
fotografering

Kårstyrelsen beslutade
att arvodera Martin Konsa (940319-2256) och Selma
Öscan (921010-0880) till projektledare för akutboendet
HT17

att arvodera Erik Gustafsson (930523-9130) för
fotografering inkl. retuschering av kårstyrelse 17/18 och
tjänstepersoner.
§ 21 Revidering av policy för externa
aktörer

Kårstyrelsen beslutade
att ändra summan om 50 000kr till 25 000kr avseende
punkten ”avtal som behandlar summor över 50 000 kr
och som ska tecknas i ÖS organisationsnummer ska ÖS
ordförande teckna” i policy för externa aktörer (Dnr:
15/16.I.B.7.13).
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Bilaga 4
Anmälan av Lösnummer styrelses beslut

STYRELSE- OCH REDAKTIONSBESLUT 18/4 – 4/10
24/4
-

Lösnummers styrelse beslutar att ge ut ansvaret för tidningsutdelning av papperstidningen
till marknadsföringsgruppen.

-

Lösnummers styrelse beslutar att ha avslutningsfest för redaktionen den 26e maj.

-

Lösnummers styrelse beslutar att ge ut ansvaret för att planera avslutningsfesten för
redaktionen till Emma, Malin och Amie.

-

Lösnummers redaktion beslutar att med majoritetsbeslut välja Emilia Hellman till
styrelseposten bildredaktör för verksamhetsåret 2017/2018.

-

Lösnummers redaktion beslutar att med majoritetsbeslut välja Martin Lindow till
styrelseposten international editor för verksamhetsåret 2017/2018.

-

Lösnummers redaktion beslutar att med majoritetsbeslut välja Sara Svärd och Madeleine
Cornelius till styrelseposten PR-ansvariga för verksamhetsåret 2017/2018.

-

Lösnummers redaktion beslutar att med majoritetsbeslut välja Jenniina Martikainen till
Lösnummers firmatecknare för verksamhetsåret 2017/2018.

25/4

8/5
-

Lösnummers styrelse beslutar att Emma ska informera redaktionen om avslutningsfesten för
redaktionen.

-

Lösnummers styrelse beslutar att lotta ut presentkort i Örebro City till tre deltagare av
läsarundersökningen á 500, 300 och 200 kronor.

30/5
-

Lösnummers redaktion beslutar att med majoritetsbeslut välja Sanna Malm till styrelseposten
annonsansvarig för verksamhetsåret 2017/2018.
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11/9
-

Lösnummers styrelse beslutar att lägga till följande punkt i chefredaktörens
befattningsbeskrivning:

-

-

Lösnummers styrelse beslutar att lägga till följande punkt i annons- och ekonomiansvariges
befattningsbeskrivning:

-

”Att ge redaktionen möjlighet till kompetensutveckling genom att erbjuda exempelvis
workshops/föreläsningar”

”Att bibehålla kontakt och vårda relationer med annonsörer”

Lösnummers styrelse beslutar att lägga till följande punkter i PR-ansvarigas
befattningsbeskrivning (då dessa står med på de övriga befattningsbeskrivningarna):

-

”Att delta på Lösnummers styrelsemöten och redaktionsmöten”

-

”Att delta på Lösnummers evenemang”

-

Lösnummers styrelse beslutar att Lösnummer i fortsättningen inte använder flyers som
marknadsföringsverktyg (Punkten i PR-ansvarigas befattningsbeskrivning som berörs:
”Marknadsföring består främst av affischer, flyers och info på webben”), då dessa upplevs
ineffektiva.

-

Lösnummers styrelse beslutar att Jenniina tar reda på när styrelsemedlemmarna har möjlighet
att ha en styrelsekickoff.

25/9
-

Lösnummers styrelse beslutar att godkänna Emma Möller som ny vice chefredaktör för
Lösnummer
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Bilaga 5
Fyllnadsval - Vice verksamhetsrevisor
Från kårstyrelsen:
Under sommaren fick Örebro studentkår in en nominering för vice verksamhetsrevisor, en post som
till dess varit vakant. Det är endast fullmäktige som har delegation för fyllnadsval av
verksamhetsrevisorer. Vi har inte mottagit fler nomineringar.
Nomineringen lyder:
Kristine Arnehäll heter jag och var ordförande för Örebro studentkår verksamhetsåret 14/15 och är
därmed ganska insatt i organisationen idag, samtidigt som jag har fått några år av annan erfarenhet.
Idag jobbar jag som ekonomichef på Sveriges Elevkårer, en av Sveriges största ungdomsorganisationer.
I mitt arbete jobbar jag mycket med att söka och bevaka olika bidrag och för att kunna göra det krävs
det att organisationerna är demokratiskt uppbyggda, följer sin stadga och har korrekta handlingar så
som årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse etc. Mötesformalia är därmed en av mina starkare
sidor. Jag ser revisorns roll som medlemmarnas granskande ögon på organisationen, en oberoende
person som ser till att styrelsen följer alla styrdokument, med stadgan som själva ryggraden i
organisationen. Under året skulle jag, förutom att ta del av alla styrelseprotokoll och sitta med/följa
alla fum-möten, vilja välja ut en specifik del att granska - något jag skulle komma överens om med min
revisorskollega samt styrelsen.
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Bilaga 6
Proposition P1: Proposition om stadgeförändring Studerandeskyddsombud
Proposition P1: Proposition om stadgeförändring Studerandeskyddsombud
Handläggare: Matilda Lundström (kårstyrelsen 2016/2017)
Föredragare: Kårstyrelsen
Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: 2016-11-10
(Notis från mötesordförande: Denna proposition bifölls av fullmäktige på senaste fullmäktigemötet,
2017-04-21. Kårstyrelsen la då ett ändringsyrkande på sin ursprungliga proposition, det är det
ändringsyrkandet som nu står som förslag till beslut.)
Den fysiska och psykosociala studiemiljön på Örebro universitet är avgörande för att vi studenter ska
kunna tillgodose oss en bra utbildning. Av den anledningen är det av stor vikt att det finns ett
studerandeskyddsombud i varje kårsektion som ansvarar för att bevaka dessa områden.
Studerandeskyddsombuden företräder studenter i studiemiljöfrågor, av så väl fysisk som psykosocial
karaktär, och verkar för en så bra studiemiljö som möjligt. Studerandeskyddsombuden deltar även i
universitetets skyddsarbete för att ge studenter möjlighet att påverka och utveckla studiemiljön.
I nuläget finns det inga bestämmelser på att det ska finnas ett studerandeskyddsombud i varje
kårsektion. För att säkerställa studenters rätt till att påverka och förbättra sin studiemiljö föreslår
därför kårstyrelsen att lägga till en bestämmelse om detta i Örebro studentkårs stadga i kapitlet som
behandlar kårsektionernas styrelser.

ÖS fullmäktige föreslås besluta
att

ändra i ÖS stadga, kap 6, § 12, moment 3 från:
”Sektionssstyrelsen ska innehålla en ordförande, vice ordförande,
kassör/ekonomiansvarig samt en utbildningsbevakare. I övrigt fördelas styrelseposterna
efter kårsektionernas behov.”
Till:
”Kårsektionsstyrelsen ska innehålla en ordförande, vice ordförande,
kassör/ekonomiansvarig samt en utbildningsbevakare. Kårsektionsstyrelsen ska ha ett
studerandeskyddsombud – posten kan antigen vara en enskild post eller ett ansvar som
delegeras till befintlig post i kårsektionsstyrelsen. I övrigt fördelas styrelseposterna efter
kårsektionernas behov. DokSek undantas från kravet på studerandeskyddsombud. Det
står dock DokSek fritt att inrätta en post för studerandeskyddsombud inom ramen för
den egna verksamheten.”
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Bilaga 7
Proposition P2: Fullmäktiges arbetsordning samt förslag i anslutning till
fullmäktiges arbetsordning
Proposition P2: Fullmäktiges arbetsordning samt förslag i anslutning till fullmäktiges
arbetsordning
Handläggare: Arvid Hanell (kårstyrelsen 2016/2017)
Föredragare: Kårstyrelsen
Remissinstanser: Fullmäktiges mötespresidium (2016/2017)
Kårstyrelsebeslut: 2017-03-24
(Notis från mötesordförande: Det här förslaget bifölls av fullmäktige på senaste fullmäktigemötet,
2017-04-21. Den var då en del av en större proposition som bifölls med vissa ändringar. Det är dock
endast denna del som är en stadgeförändring och som då behöver bifallas på två efterföljande möten.
Därför redovisas endast bilaga 8H från förra mötet- Förslag till stadgeförändring i anslutning till
kårstyrelsens förslag till fullmäktiges arbetsordning - till fullmäktiges möte 2017-10-24.
Propositionen - Fullmäktiges arbetsordning samt förslag i anslutning till fullmäktiges arbetsordning hittar ni i sin helhet på ÖS hemsida – Arkiv.)

Förslag till stadgeförändring i anslutning till kårstyrelsens förslag till fullmäktiges arbetsordning.
Örebro studentkårs styrelse anser att kårsektionerna ska ha möjlighet att hålla sektionsmöte mellan
tidpunkten för propositionsutskick och senast 6 vardagar innan fullmäktigemöte.
På så vis kan åsiktstorg arrangeras 5 vardagar innan fullmäktigemöte då fullmäktigeledamöterna haft
möjlighet att lyssna på sektionsmötets synpunkter om de handlingar som skickats ut.
Nuvarande formulering i stadgan 6 kap. 6 § mom. 6) lyder:
Sektionsmöte ska hållas inom tidsramen mellan motionsstopp och fullmäktigemöte.
Att ha sektionsmöte enligt kårstyrelsens förslag ger kårsektionsstyrelserna själva möjlighet att välja om
de önskar ha sektionsmöte innan eller efter motionsstopp. Det skulle ge dem en tidsram på 11
vardagar att genomföra sektionsmöte innan fullmäktigemöte. 11 dagar är motsvarande det som idag
är gällande enligt stadgan för kårsektionerna att hålla sektionsmöte - mellan motionsstopp och
mötesdag. Kårstyrelsen anser att kortare tid än så riskerar att göra det svårt för kårsektionsstyrelserna
att ha flexibilitet i sin planering i hänsyn till andra möten, evenemang etc.

ÖS fullmäktige föreslås besluta
att
i Örebro studentkårs stadga ändra 6 kap. 6 § mom. 6 till:
23(28)
Fakultetsgatan 3, SE-702 81 Örebro
Reception 0709-39 99 27
www.orebrostudentkar.se

Dnr: 17/18: I.A.1.1
Bilagor
Örebro studentkårs fullmäktige
2017-10-24

Sektionsmöte ska hållas inom tidsramen mellan propositionsutskick och senast 6
vardagar innan fullmäktigemöte.

Bilaga 8A
Proposition P3: Örebro studentkårs verksamhetsberättelse 16/17
Proposition P3: Örebro studentkårs verksamhetsberättelse 16/17
Handläggare: Elin Dankvardt, Arvid Hanell, Matilda Lundström
Föredragare: Linnea By
Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: 2017-09-21
Verksamhetsberättelsen från Örebro studentkårs styrelse 2016/2017 har inkommit.
Verksamhetsberättelse i sin helhet finns som Bilaga 8B. Verksamhetsrevisorernas har gjort ett
utlåtande av verksamhetsberättelsen, vilket finns att ta del av i bilaga 8C.
Örebros studentkårs verksamhetsberättelse beskriver kårstyrelsens arbete utefter fullmäktiges
verksamhetsplan och det kontinuerliga arbetet inom Örebro studentkår. Verksamhetsberättelsen finns
till för att medlemmar ska få insikt i vad Örebro studentkår arbetar med och för. För fullmäktige är
verksamhetsberättelsen en viktig del i huruvida fullmäktige beviljar kårstyrelsen ansvarsfrihet.

ÖS fullmäktige föreslås besluta
att

godkänna verksamhetsberättelsen i enlighet med bilaga 8B och lägga den till
handlingarna
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Bilaga 8C
Utlåtande från ÖS verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisorernas utlåtande:
Verksamhetsberättelsen har en tydlig struktur och det är enkelt att följa arbetet som gjorts
verksamhetsåret 2016/2017.
Verksamhetsåret har inneburit många framgångar, framförallt i en ökande medlemsstatistik. Vi ser
positivt på det arbete som utförts och framtidsplanerna som finns men ifrågasätter tyvärr till vilket
pris? Med två omfattande sjukskrivningar behöver, än en gång, arbetsbelastningen ses över (vilket har
gjorts). Utöver detta behöver det även arbetas preventivt med sjukskrivning till följd av hög
arbetsbelastning. Organisationen är sårbar utan sina engagerade - organisationen har ett gemensamt
ansvar för omsorg av dessa personer. Eftersom ett avtal med Capio har träffats önskar vi att det
utnyttjas till fullo framöver.
Avslutningsvis vill vi säga att det arbete som genomförts verksamhetsåret 2016/2017 har flutit på
fantastiskt bra. Vi ser inga hinder att bevilja Kårstyrelsen 2016/2017 ansvarsfrihet.

Magnus Ahlin, verksamhetsrevisor 16/17
Lotta Elvin, vice verksamhetsrevisor 16/17
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Bilaga 9A
Motion M1: Motion att lägga till kårsektionsstyrelseval alternativ 1
Motion M1: Motion att lägga till kårsektionsstyrelseval alternativ 1
Handläggare: Patric Westerberg
Föredragare: Patric Westerberg
Kårstyrelsen tillhanda: 2017-10-04
Motion att lägga till kårsektionsstyrelseval alternativ 1
Efter att ha läst igenom Örebro Studentkårs stadgar och styrdokument så hittar jag ingen information
om hur kårsektionernas styrelsemedlemmar blir valda så vill lägga in en rad i stadgarna om att
kårsektionernas styrelse blir vald utav medlemmarna i kårsektionen på ett ordinarie sektionsmöte.

ÖS fullmäktige föreslås besluta:
att

Lägga till i Stadgarna under 6 kap. Kårsektionerna, 12 § Styrelse:
”Mom. 5
Kårsektionens styrelsemedlemmar utses genom fria val på ordinarie
sektionsmöte. Vid val sker röstning på individer inom respektive kårsektion.
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Bilaga 9B
Motion M2: Motion att lägga till kårsektionsstyrelseval alternativ 2
Motion M2: Motion att lägga till kårsektionsstyrelseval alternativ 2
Handläggare: Patric Westerberg
Föredragare: Patric Westerberg
Kårstyrelsen tillhanda: 2017-10-04
Motion: att lägga till kårsektionsstyrelseval
Efter att ha läst igenom Örebro Studentkårs stadgar och styrdokument så hittar jag ingen
information om hur kårsektionernas styrelsemedlemmar blir valda så vill lägga in en rad i
stadgarna om att kårsektionernas styrelse blir vald utav medlemmarna i kårsektionen på ett
ordinarie sektionsmöte. Jag skulle även hellre se en annan ordning av momenten så med
denna motion vill jag flytta plats på momenten så de hamnar i en mer kronologisk följd. Jag
ändrar även från sektionen till kårsektionen. Motionen har även tagit med
stadgeförändringsförslaget ”Proposition P1: Proposition om stadgeförändring
Studerandeskyddsombud” som utgår från samma del i kapitlet.

ÖS fullmäktige föreslås besluta
att

Lägga till i Stadgarna under 6 kap. Kårsektionerna, 12 § Styrelse samt ändra ordningen:
”Mom. 1
Kårsektionsstyrelsen är kårsektionens verkställande organ, samt
beslutande i frågor som behandlas mellan sektionsmöten.
Mom. 2
Kårsektionens styrelsemedlemmar utses genom fria val på ordinarie
sektionsmöte. Vid val sker röstning på individer inom respektive kårsektion.
Mom. 3
Kårsektionsstyrelsen ska innehålla en ordförande, vice ordförande,
kassör/ekonomiansvarig samt en utbildningsbevakare. Kårsektionsstyrelsen ska ha ett
studerandeskyddsombud – posten kan antigen vara en enskild post eller ett ansvar som
delegeras till befintlig post i kårsektionsstyrelsen. I övrigt fördelas styrelseposterna efter
kårsektionernas behov. DokSek undantas från kravet på studerandeskyddsombud. Det
står dock DokSek fritt att inrätta en post för studerandeskyddsombud inom ramen för
den egna verksamheten.
Mom. 4
Vid styrelsemöten har samtliga styrelsemedlemmar närvaro-, yttrande-,
förslags-och rösträtt. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen eller sektionsmötet
besluta om öppna dörrar då samtliga medlemmar har närvaro-och yttranderätt.
Mom. 5
Styrelsen är ansvarig inför sektionsmöte och ska redovisa fattade beslut
till sektionsmöte för godkännande.”
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Bilaga 9C
Kårstyrelsens motionssvar M1 & M2
Kårstyrelsens svar:
Kårstyrelsen vill tacka motionären för en välskriven motion med en högst relevant fråga om hur valet
av kårsektionernas styrelsemedlemmar är reglerad av Örebro studentkårs stadga. Styrelsen anser
detta vara en relevant ändring i Örebro studentkårs stadgar för att säkerställa ett demokratiskt val av
styrelsemedlemmar i kårsektionernas styrelser.
Örebro studentkårs verksamhetsrevisorer arbetar för närvarande med ett förslag till en förbättring av
Örebro studentkårs stadgar i sin helhet. Verksamhetsrevisorerna har tagit del av motionen med dess
förslag och kommer att ta inkommen motion i beaktning i sitt arbete med stadgereformen.
Styrelsen anser att de förändringar som föreslås i motionen bör vara en del av den reform som
verksamhetsrevisorerna kommer presentera senare under året.

ÖS fullmäktige föreslås besluta
att

avslå motion M1 och M2: ”Att lägga till kårsektionsstyrelseval”
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