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Riktlinjer för fullmäktiges
kommunikation
Bakgrund
Dessa riktlinjer förtydligar hur fullmäktiges uppdrag och beslut ska kommuniceras till Chalmers
Studentkårs medlemmar. Riktlinjerna förtydligar kommunikationsuppdraget för
fullmäktigeledamöter såväl som olika organ som är kopplade till fullmäktige. Det har tidigare varit
oklart när enskilda ledamöter förväntas föra fullmäktiges talan samt vilka relaterade organ som
förväntas kommunicera.
Riktlinjerna konkretiserar när, vad och hur enskilda ledamöter samt Talmannapresidiet, å
fullmäktiges vägnar, objektivt ska kommunicera vad fullmäktige är och frågor som är aktuella.
Riktlinjerna förtydligar även hur valnämnden skall arbeta med att informera kårmedlemmarna om
hur kandidering till fullmäktige går till, vad uppdraget som ledamot innebär samt om
fullmäktigevalet.

Ansvarsfördelning
Talmannapresidiet
Talmannapresidiet ansvarar för
att ge en objektiv bild av vad fullmäktige är samt vad som behandlas under sammanträdena.




Senast 5 dagar innan sammanträden ska det på kårens hemsida finnas en
sammanfattning av handlingarna.
Senast 7 dagar efter sammanträden på kårens hemsida finnas ett referat från
sammanträdet.
Information rörande fullmäktiges verksamhet ska finnas i kårens nyhetsbrev.

att fullmäktige kommunicerar vid större centrala kårarrangemang, minst en gång per termin.




Under mottagningen ansvarar Talmannapresidiet för vilket centralt arrangemang
ledamöter ska finnas tillgängliga vid, för marknadsföring av fullmäktige. I detta ingår
även samordning av ledamöterna.
Under Kårens dag ansvarar Talmannapresidiet för att samordna ledamöter samt tillse
att dessa finns tillgängliga under arrangemanget.

Fullmäktiges ledamöter
Fullmäktiges ledamöter ansvarar för
att finnas tillgängliga för att kommunicera vad Fullmäktige är vid större centrala kårarrangemang,
minst en gång per termin.



Under mottagningen ansvarar ledamöter för att representera Fullmäktige i det
centrala arrangemang Talmannapresidiet beslutar om.
Under Kårens dag ansvarar ledamöter för att finnas representerade under
arrangemanget.
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Valnämnden
Valnämnden ansvarar för
att marknadsföra fullmäktigevalet både med avseende på kandideringsperioden såväl som valet.





Kandideringsperioden såväl som valet ska marknadsföras genom kårens nyhetsbrev
och hemsida.
Valnämnden ansvarar för att valbilaga med information om fullmäktige och
valförbund samt kandidater finns tillgänglig senast samma dag som valet öppnar.
Bilagan ska publiceras både på svenska och på engelska.
En informationsträff ska arrangeras för att informera om vad det innebär att vara
fullmäktigeledamot.

att valresultatet kommuniceras till kårmedlemmar och de kandiderande.
att sammanställa ett register med kontaktuppgifter över valförbund och kandidater efter att
valresultatet offentliggjort.


Informationen ska finnas publicerad på kårens hemsida senast vid höstens
terminsstart.

