INSTRUKTIONER
2015-04-01
Kårstyrelsen

Instruktioner för Chalmers International
Reception Committee
Chalmers International Reception Committee (CIRC)
Har till uppgift att:
 anordna aktiviteter, särskilt mottagning, för gäststuderande på Chalmers.
 främja integrationen mellan reguljärt- och gäststuderande på Chalmers.
(Chalmers Studentkårs reglemente 15:4n)

1. Sammansättning

Medlemmar i CIRC är:
1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår.
1.2 5 -11 övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. Övriga poster
fördelas internt inom kommittén, bland dessa ska det finnas en vice ordförande.

2. Verksamhet

2.1 CIRC ansvarar för utvecklingen och genomförandet av mottagningsverksamheten

för internationella studenter.

2.2 CIRC åligger att arrangera sociala arrangemang för internationella studenter under

mottagningen.
2.3 CIRC ansvarar för att löpande informera de internationella studenterna om
aktiviteter på Chalmers och i Göteborg under pågående mottagning.
2.4 CIRC skall hålla kontinuerlig kontakt med berörda personer på högskolan och i
Kårstyrelsen angående mottagningen.

3. Åliggande

3.1 Ordförande åligger:

att leda och inför kårstyrelsen ansvara för CIRCs arbete.
att vara ekonomiskt ansvarig.
att representera CIRC.
att ansvara för att CIRC med dess medlemmar och gäster uppträder på ett
oklanderligt sätt.
 att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
 Att se till att CIRC finns representerat på de möten med
Mottagningsverksamhetens Samarbetsorgan (MoS) som berör CIRCs
verksamhet.
3.2 Vice ordförande åligger:
 att ansvara för kontakten med ESN och CIRCs representation i organet.
 att stötta ordförande och vid ordförandes förfall träda in i dennes ställe.
3.3 Övriga ledamöter åligger:
 att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas
verksamhetsområden.
 att vara ordförande behjälplig.





1 av 2

INSTRUKTIONER
2015-04-01
Kårstyrelsen

4. Mötesförfarande

4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod.
4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras.
4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet.

5. Beslutsmässighet
5.1
5.2
5.3
5.4

Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt 1.1–1.2.
Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst.
Jävig medlem saknar rösträtt.
CIRC är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns
närvarande.

6. Överklagande

6.1 CIRCs beslut kan överklagas till Kårstyrelsen.
6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över CIRCs beslut.

7. Rekrytering

7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar CIRC.
7.2 Aspiranter till posterna ordförande ska intervjuas av valberedningen.

8. Övrigt

8.1 CIRC skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet

och medverka vid arrangemang med detta syfte.
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