Mötesbilaga för Kårsektionsmötet 2022-04-11
Bilaga 1

Bilaga 2
Introduktionsansvarig vill ändra i introduktionens policy. Nu står det att det måste vara minst
75% faddrar som aldrig har varit faddrar förut. Förslaget är att ändra detta till 60% faddrar

som aldrig har varit det förut, för att ha möjlighet att välja bort fler dåliga ansökningar och få
bättre faddrar. Det viktigaste är att det finns bra faddrar. Målet är att fortfarande ha så många
nya faddrar som möjligt och fortsätta arbeta för det vid uttagning av faddrar. Ansökan
handlar ju om att få en uppfattning av den som vill vara fadder.
Det som har varit problematiskt nu vid ansökningarna är att faddrar har uppgett att de inte
vill volontärarbeta på Kåren under introduktionen, vilket är en förutsättning för att
introduktionen ska kunna vara på Kåren.

Bilaga 3
Det finns en overallpolicy som Örebro Studentkår har tagit fram och som ska följas av alla
Kårsektioner, den är framtagen som en trygghet för Örebro Studentkår. Ett kontrakt kommer
skrivas på vid köp av overall och om det bryts kommer medlemskapet i Örebro Studentkår
och därmed sin Kårsektion att brytas. Overallerna kommer endast användas vid aktiviteter
som inte sker under introduktionen. Kostnaden för overallerna är inte klara. Teknat och
Corax köper sina för ungefär 600 kr.
Får vi själva välja vilka emblem vi vill ha på overallerna?
Det kommer vara upp till Studiesociala utskottet och Studiesocialt ansvarig i Sesam att ta
fram emblem och arbeta för att underlätta den processen. Emblemen kommer förmodligen
att säljas via Orbi. Det kommer förmodligen bli att vissa emblem behöver man visa upp bevis
att de är avklarade för att få köpa och vissa kan man köpa utan utmaningar.
Bilaga 4
Valet är nästa onsdag 20/4 kl.13.00 i L3.
De som ska söka till FUM och styrelsen bör vara där lite innan, ca 12.45.
Upplägget för valet kommer vara såhär: 3 minuter anförande, 7 minuter för frågor, 5 minuter
för att prata för. Nuvarande styrelse kommer inte tala för någon.
Bör man skriva ett nytt tal till nästa post, om man inte blir vald på sitt förstahandsval?
Ja det var skönt att vara förberedd inför ett andra tal och det kan vara värt att ta upp nya
egenskaper som kan vara bra för den rollen. Man får sina tre minuter som vanligt och man
får bestämma själv hur man vill använda dem.
Röstningen kommer ske i en app, alla är röstberättigade förutom valnämnd,
mötesordförande och åhörare.

