
Summons FuM5 22/23
Wednesday 25th January 2023

Speaker’s Presidium

SummonsChalmers Student Union Council, Meeting 5 22/23
You are hereby summoned to a meeting of the Chalmers Student Union council.

Location: Pascal, Lindholmen
Time: Wednesday 1st February 2023, 18:00
Language: English (primarily)

Agenda (Föredragningslista)

1. Preliminaries (Preliminärer)

a. Opening of the meeting (Sammanträdets öppnande)

b. Calling of the electoral roll (Justering av röstlängd)

c. Election of two adjusters as well as tellers (Val av två justerare tillika rösträknare)

d. Due announcement of the meeting (Sammanträdets behöriga utlysande)

e. Approval of the agenda (Godkännande av föredragningslista)

f. Co-option (Adjungeringar)

g. Minutes of the previous meeting (Föregående mötesprotokoll)

h. Follow-up of decisions (Uppföljning av beslut)

2. Messages (Meddelanden)

a. Speaker’s presidium (Talmanspresidiet)

b. Student Union Management team (Kårledningen)

c. Others (Övriga)

3. Resignations (Avsägelser)

4. Reports (Rapporter)

a. Rapport 8 — VD-rapport till FuM4

b. Rapport 11 — Rapport till FuM5 från kårledningen

c. Rapport 12 — Preliminary report (Constitution task force)

5. Elections (Val)

6. Simple questions (Enkla frågor)

7. Interpellations (Interpellationer)

a. Interpellation 7 — Regarding the church

8. Company questions (Frågor till bolagen)

a. Company question 1 — Vegetarian student catering

9. Ratification of decisions (Fastställande av beslut)
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a. Fastställande av dagar och platser för val till fullmäktige 2023/2024

10. Board bills (Propositioner)

a. Board bill 10 — Extend deadline for the update of the reception policy

b. Board bill 11 — Job descriptions for the Student Union Management Team

c. Board bill 12 — Adjust renumeration to the 2023 price base amount

11. Member bills (Motioner)

a. Member bill 7 — Reducing the Influence of Nomination Committee Members in
the Candidate Selection Process

b. Member bill 9 — Management team election in English

c. Member bill 10 — Investigating IAESTE’s role as a committee

12. Closing of the meeting (Sammanträdets avslutande)

Göteborg, Wednesday 25th January 2023

Hugo Simonsson Mauritz Kööhler
Speaker (Talman) Deputy Speaker (Vice Talman)
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Attachments (Bilagor)
1. Decision log (Beslutslogg)

2. Report 8 — VD-rapport till FuM4

3. Rapport 11 — Rapport till FuM5 från kårledningen

4. Rapport 12 — Preliminary report (Constitution task force)

5. Interpellation 7 — Regarding the church

6. Company question 1 — Vegetarian student catering

7. Fastställande av dagar och platser för val till fullmäktige 2023/2024

8. Board bill 10 — Extend deadline for the update of the reception policy

9. Board bill 11 — Job descriptions for the Student Union Management Team

a. Annex — Arbetsbeskrivningar för kårledningen

10. Board bill 12 — Adjust renumeration to the 2023 price base amount

a. Annex — Calculations for increased renumeration

11. Member bill 7 — Reducing the Influence of Nomination Committee Members in the
Candidate Selection Process

a. Response from the board

12. Member bill 9 — Management team election in English

a. Response from the board

13. Member bill 10 — Investigating IAESTE’s role as a committee

a. Response from the board
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År När § Beslut Kommentar Ägare Ansvarig Deadline Status Följ upp Avklarat

19/20 Fum8 §245

att ålägga kårstyrelsen att se till att entrédörrar och handikapptoaletter i kårhuset är
tillgänglighetsanpassade och följer Myndigheten för delaktighets Riktlinjer för
tillgänglighet [1][2] så gott det går. Hur arbetet har gått ska rapporteras till FuM 3 20/21.

att tillsätta en arbetsgrupp med 3–5 personer som ska undersöka hur Gasquen och CS-
bastun på bästa sätt kan tillgänglighetsanpassas och rapportera detta till FuM 3 20/21.att bifalla första att-satsen med 
tillägget att kostnaderna tas ur Byggnadsfonden.

att andra att-satsen bifalles med tillägget om att arbetsgruppen även ska ge förslag på var

eventuella kostnader skall läggas.

I arbetsgruppen sitter:
Jacob Lidman
Rebecca Svensson
Johan Wennerbeck
Frej Karlsson
Emilia Sandolf

Fum KS/Fum

Fum3 20/21 
FuM7 22/23

Pågår Sköts på FuM8 21/22

20/21 FuM3 §93 att Kårstyrelsen får mandat att förvärva aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB förutsatt att godtagbara villkor kan 
uppnås och att kårstyrelsen bedömmer att ägandeskapet av bolagen lär bidra till mer medlemsnytta. KS KS

Löpande

20/21 FuM6 §181

att kårfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp om 3-6 personer med uppdrag att:

- I samarbete med kårledningen föreslå åsikter till åsiktsprogrammet om Chalmers
campusutveckling
- Utvärdera kårens kontinuerliga bevakning av campusfrågor och eventuellt föreslå
nya bevakningsfunktioner.
- Agera referensgrupp till kårledningen för att förankra arbetet med campusarbetet i
styrelser, styrgrupper och dylikt på högskolan.

I arbetsgruppen sitter:
Sebastian Boström
Jonathan Sjölander
Amelie Nordh
Elin Sandahl
Isac Stark
Oscar Börjesson

FuM FuM

Löpande

20/21 FuM8 §246

att ge kårordförande mandat att som representant i GFS styrelse rösta för en nyemission i
Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (556702-1133).
att ge kårstyrelsen mandat att förvärva aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB
(556702-1133) till ett högsta belopp om 6 000 000 kr.
att ett eventuellt förvärv ska göras genom Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB
att kårstyrelsen får mandat att förvärva övriga kårers aktier om detta skulle erbjudas, dock
till ett maximalt pris om 200 kr per aktie. KS KS

Löpande

21/22 FuM4 §116

att Chalmers studentkår ger Emilias kårhus AB medel för att utföra byggnationen av vindskydden på Andra udden till en 
summa upp till 600tkr. Medlen tas från Byggnadsfonden.
att Chalmers studentkårs fullmäktige ålägger kårstyrelsen att ge Emilias kårhus AB uppdraget att utföra byggandet av 
stugorna på Andra udden enligt Chalmers studentkårs Arkitekturtävling resultat med hjälp av teknologer i största möjliga 
mån.
att ålägga Kårstyrelsen att utreda hur skulden mellan ChSRAB och EmKAB kan justeras utan medel från
byggnadsfonden. KS KS/EmKAB

Löpande

21/22 FuM4 §119 att kårstyrelsen möjliggör tillgängligheten av könsuppdelade toaletter, särskilt under festliga
tillställningar såsom FestUkalas och gasque. KS KS

Löpande

21/22 FuM6 §144.2
att ålägga kårstyrelsen att undersöka vilka möjligheter som finns till att mörklägga fönstren i
motionshallen samt återkomma med ett förslag på lösning för mörkläggning samt kostnad till fullmäktige
senast FUM 8 2021/2022. KS KS

FuM8 21/22 
FuM2 22/23

Pågår Sköts på FuM8 21/22

21/22 FuM6 §146.2 att ålägga kårstyrelsen att se över möjligheterna för att bygga ett tak över innergården
att ifall det inte är möjligt att bygga ett tak, se över möjligheterna att på andra sätt öka nyttjandegraden av innergården under 
en större del av året.
att ålägga kårstyrelsen att rapportera tillbaka till FuM senast vid FuM4 2022/2023. KS KS

FuM4 22/23 Pågår

21/22 FuM7 §237 att bordlägga motionen till senast FuM1 22/23.
att ålägga talman att ta fram ett förslag på uppdaterad arbetsordning för talmanspresidiet senast FuM1 22/23. Talman Talman

FuM1 22/23 Försenad

21/22 FuM7 §238 att återremittera motionen till motionärerna för att återkomma med ett nytt förslag senast FuM1 22/23 FuM FuM FuM1 22/23 Försenad

21/22 FuM8 §254

att fullmäktige ger uppdrag till KS att fullfölja ett överlåtande av järnvägsvagnen till EKAB samt tillskjuta 700 000 kr för 
upprustning och underhåll förutsatt att samtliga förutsättningar för att genomföra överlåtandet finns på
plats.
att i samband med överlåtande lägga maximalt 250 000 kr ur Byggnadsfonden för att rusta upp Järnvägsvagnen. KS KS

Löpande

21/22 FuM8 §263 att ändra i stadgan kap. 2 och 16 samt i reglementet kap 2 enligt [...] Bifallet på FuM1 22/23, §48 FuM FuM FuM1 22/23 Pågår

21/22 FuM8 §270
att ålägga kårstyrelsen att ta fram en arbetsbeskrivning och namn till en ny temporär post i kårledningen enligt beskrivningen 
av posten i rapporten Rapport – En ny post i kårledningen till FuM3 22/23

KS KS

FuM3 22/23 Pågår

21/22 FuM8 §272 att ålägga kårstyrelsen att senast till FuM3 22/23 lägga fram en proposition som ger valberedningen i uppdrag att bereda val 
av den nya posten för verksamhetsåren 23/24, 24/25 och 25/26 KS KS

FuM3 22/23 Pågår

22/23 FuM1 §49 att tillsätta en arbetsgrupp om 3-6 personer för att revidera kårens stadga och reglemente i sin helhet
att arbetsgruppen presenterar ett färdit förslag till senast FuM6

I arbetsgruppen sitter: Hugo Simonsson, Julia 
Cramstedt, Ruben Seyer, Lucas Glimfjord FuM FuM

FuM6 22/23 Pågår

22/23 FuM1 §54 att lägga till T-RaX (80-2538-9001) under §17:1 i Chalmers Studentkårs reglemente enligt bilaga KS KS Pågår

22/23 FuM1 §69 that the by-election for the Nomination Committee be tabled until FuM2 FuM FuM FuM2 22/23 Pågår

22/23 FuM1 §72
att kårstyrelsen åläggs ta vidare frågan på de sätt de finner lämpligast och rapportera senast FuM8 22/23

Gäller könsneutrala toaletter i kårhuset, se beslut 
§141 21/22 (se ovan) KS KS

FuM8 22/23 Pågår

22/23 FuM1 §73 att kårstyrelsen uppdaterar mottagningspolicyn till senast FuM5 KS KS FuM5 22/23 Pågår

22/23 FuM1 §74
att en arbetsgrupp tillsätts för att undersöka hur valdeltagandet kan höjas och rapportera tillbaka till FuM4

I arbetsgruppen sitter: Jesper Hermenius, Moltas 
Hultin, Astrid Martinsson, Lucas Glimfjord KS KS

FuM4 22/23 Pågår



Rapport 
Företagsgruppen 

20221214

Till FUM 4



Övergripande

• Arbetsfördelningen
• Personalen – STAB/Koncernledning

• Ekonomiavdelningen har haft en mycket hektisk period, men nu under den 
kommande perioden lägre – för återhämtning 

• Direktör – Koncern VD
• Kåren och Bolagsgruppen har under hösten fortsatt varit fördelat ca 50/50
• Det har varit över normal arbetsbelastning med kvällsarbete/möten i 

november med både stämma och styrelsemöten, dock inget som oroar mig

• Målet att styra bolagen tydligare genom styrelsen och dess ordförande
• Möte med alla styrelse ordförande tillsammans har hållits och kommer att 

bli en av de tillfällen då gemensamma spörsmål tas upp. Det är en 
informell  del i arbetet

• Alla styrelser fungerar bra och det är fortsatt progress i alla bolagen
• Ägardirektiven kommer att ses över inom koncernen

• Dessa kommer att anpassas för respektive bolag. Projektet kommer att 
presenteras under ett av de senare FUM-möten under våren innan 
Valstämman 



Övergripande

• Bolagsstämman i november
• Den avlöpte väl

• Uppmaning till FUM att komma med återkoppling hur viu i framtiden skall arrangera denna så 
att alla FUM-ledamöter kommer!
• Vad kan vara intressant?

• Behov av teknologledamöter inom koncernens döttrar
• Fortsatt behpov av att fylla på med ledamöter

• Dels i GSFAB
• Bolagen har dock styrelser som är bemannade så att de fungerar men det finns styrelser där 

studentledamöter är i minoritet!

• Workshop den 10 oktober alla styrelser
• Denna var uppskattad och ett av de viktiga målen var tvärkontakter vilket uppnåddes

• Exempel kommer Fysiken och Promosion att undersöka möjligheten till sam arrangemang 

• Profiluppdatering
• Promotion har en ny logga

• Startat arbetet/översyn av CTK och Restaurangen



Resultat för företagsgruppen

Omsättning kvartal 1 bättre än budget

Totalt 52Mkr i omsättning - budget 40Mkr

Resultat 1.4Mkr - budget 0,3Mkr 

Det är två bolag som är värt att notera:

• Restaurangen

• Omsätter 34Mkr – 30Mkr budget

• Resultat 2,5Mkr –budget ca 0,6Mkr

• Fysiken 

• Omsätter 10Mkr – 10Mkr

• Resultat 0,8Mkr –budget 0,5Mkr

Dock är Fysiken och Restaurangen påverkade av ökade elpriser, råvarukostnader och höjda 
hyror vilket kan påverka vinstmarginalen 



Kår relaterad info

• Vision/strategi för Studentkåren, kårhuset samt Idrottshallen behöver 
organiseras och formaliseras för att vi skall gå i takt med Chalmers.

• Initierat möten avseende Strategi angående finansiering av nytt kårhus.
• Delar av KL och Direktören har bildat en inledandegrupp med målet att ta 

fram en grov plan för hela processen denna kommer att presenteras 
påkommande FUM 

• Mål att en årsplan för visionen för Kåren enligt VP-planen 

• Fokus  koordinerad med Chalmers klart till december 2022.

• Förankring och beslut under 2023

• Ansöka om medel hos Chalmers för att genomföra planen

• Effekter av vad att ha Johanneberg som enda Campusområde för 
Chalmers

• Arbetet fortgår inga nya beslut tagna

• Individuella personal möten hålls 12-16 december (STABEN)



Risker

• Övergripande

• Organisationen är underbemannad främst avseende IT-Drift

• Världsläget -fortsatt

• Teknolog bolagen

• Att marknaden viker pga. Marknadsläget rent generellt

• KVARSTÅR - Saknas teknolog representanter i styrelserna

• Emilia – Kårhus på landet

• Problem med grannarna ljud och nedskräpning, möten med 
grannarna för att skapa förståelse och förbygga problem

• Risken är att det på sikt blir krav från miljö och hälsa – pga ljud mm

• Åtgärdsplan pågår



Risker

• Restaurangen

• Personal situationen

• Fortfarande har det inte stabiliserat sig i branschen och det påverkar 
bolaget speciellt med rekrytering av personal

• Högsäsong nu inför Julen – personal problem på vissa enheter

• Nya har fortsatt låg kunskap om rutiner mm

• Vice VD-paret behöver kompletteras i ledet under dem

• Kostnadsökningen kommer att skapa risk för att vinsterna 
minskar dramatiskt  - medför behov av prisjusteringar. Detta 
kommer att ske under kvartal 1. 

• Fysiken

• Energikostnaden ”kan” äta upp vinsten 

• Branschen påverkas av världsläget 



Möjligheter

• Kårappen

• Teknolog bolagen ser det som en tillgång att vara än mer affärsmässiga och ge 
studentnytta.

• Workshop har hållits för att få fram deras önskemål

• Samarbetes diskussioner med CING har inletts, dock tar detta tid!

• Målet att ev. skapa en ”efterföljare” till Kårappen typ Alumniappen som är kopplad till 
Kårappen under temat ”en gång Chalmerist alltid Chalmerist”

• Prisjusteringar kan komma att behöva ske i första hand mot externa 
kunder

• Teknolog bolagen, Fysiken, Restaurangen



Utveckling

Nyemission i GSFAB

• Målsättning är att finansiera den nya vårdcentralen i 
GSFAB.

• Detta innebär att vårt moderbolag kan få skattemässiga 
positiva effekter om vi kommer upp till 90% ägande och 
därmed vara en stark och handlingskraftig ägare.

• Detta skall genomföras under detta verksamhetsåret.

Studentprojektet 22grupper - affärsutveckling

• Återkoppling förväntas från bolagen innan årsskiftet

• Alla bolagen i koncernen är med i något



Projekt

Kårappen

• Den 22 september släpptes den på Apple & Google, senare samma dag hade ca 
1.800 av medlemmarna

• Den 28 /9

• Koppling till Fysiken - 193

• Över 4.000 användare

• Löpande vidareutveckling sker tempot beror på efterfrågan av funktioner och nyttan 
både avseende studentnytta och affärsnytta. Kommande steg:

• Löpande små förbättringar

• Samla in vad medlemmarna vill ha som nästa steg

• Innan årsskiftet att få en förvaltning som är långsiktigt stabil

• Den 20221005 är det 5015 st som har appen av våra medlemmar ca 45%.

• Vi har spenderat ca 70% av budgeten för detta verksamhetsåret av koncernens 
budget för utveckling.



7218
användare

Den 7:e december

Det betyder att mer än 55 % av alla 
chalmerister har använt appen under 
den dryga månaden appen har varit 

live. 

40 st 🌟🌟🌟🌟🌟

Projekt Kårappen



Kårappen avrapportering
22/11 - 22

Syftet med appen är att skapa en kontaktväg till 
medlemmarna ger förutsättningar till ökad medvetenhet, 
engagemang och upplevelse i livet som teknolog.

Lanserade funktioner:

• Inloggning med CID
• Se saldo och ladda kårkort
• Restaurangmenyer och öppettider
• Koppla Fysikenmedlemskap
• Fysiken - dagens pass och besöksräknare
• Eventkalender för kårspecifika  och sektionspecifika

event 



Framtida funktioner

Mindre komplexa funktioner

• Betala kåravgift
• Nyhetsflöde och pushnotiser
• Köpa biljett till event
• Sponsrade event
• Fasta menyer på restauranger
• Mindre CHARM funktion
• Gästläge
• Widgets för saldo

Större funktioner som kräver mer specifikation

• Karriärsida med platsannonser
• Mottagning
• Alumnidel av appen
• Köpa och sälja kurslitteratur
• Etc…



Nyhetsflöde

Förslag på lösning
Som komplement till nyhetsbrevet kan nyheterna även visas i 
appen i ett flöde där kåren/föreningarna kan skicka in dem via 
google forms likt eventflödet. Man skulle kunna följa nyheter 
från en specifik sektion eller liknande.

Värde för kåren
• Nå ut till fler studenter med nyheterna
• Få data på hur många som läser varje nyhet - se vad 

studenterna är intresserade av

Värde för studenten
• Lättare att hålla koll på vad som händer på campus
• Ta del av det du är intresserad av 



Fasta menyer 
på restauranger

Förslag på lösning
Restaurangerna får fylla i sin meny någonstans (carbonate/ 
forms/ adminportal)

Värde för kåren
• Visa ett större utbud hos restaurangerna
• Fler studenter besöker dem
• Mer levande på kvällar och helger 

Värde för studenten
• Se hela utbudet på campus
• Hitta det du är sugen på



29/11-22

SPRINT 15
13/12-22

SPRINT 16

Teknikuppsamling
- automatiska tester
- code push 
- analytics

10/1-23

SPRINT 17

24/1 - 23

SPRINT 18

7/2 - 23

SPRINT 19 SPRINT 20

Charmkatalog
Charmtema

Adminportal och 
Pushnotiser

Nyheter

Adminportal

DESIGN OCH SPECNING

UTKAST  på 
UTVECKLING

Charmtema + 
länk till 
charmkatalog

Pushnotiser
Nyheter

Alumndel

Karriär

Karriär 

Karriär

21/2 - 23

Karriär

Alumndel

Mottagning

Adminportal Adminportal



Projekt - Ledarskap

Winningtemp – ett verktyg att löpande mäta personalens 
välbefinnande och därmed kunna göra förbättringar löpande 
under året

Det har nu övergått i en del av ledarskapet



Projekt

Styrelseplattformen Hippoly

• Införd i alla bolagen

• Förenklar gemensam info & admin

• Ger tydlig effekt avseende adm kring bolagen och 
kommunikation



Dotterbolagen

VD – rapporter från respektive bolag



Framtida investeringar GSFAB – Koncernen 
2022-2023

GSFAB

Solceller och ventilations system

• 3,0 Mkr – 2022, separat beslutspunkt

Akademihälsan

Uppstart av Primärvård till studenter 15-20Mkr

• 7-8 Mkr 2022

• 12-13 Mkr 2023

Vi kommer behöva begära en nyemission mot bakgrund av detta. 

Information och planering kan ske efter det att båda  Akademihälsans samt 
moderbolaget och huvudägarenställt sig bakom en eventuell uppstart av 
Primärvård/Vårdcentral 



CSP – VD rapport

EKONOMI

• Följer utsatt budget i linje med intäkter och kostnader för november månad.

VERKSAMHETEN

• Under november genomfördes Traineedagen fysiskt vilket var lyckat för medverkande studenter såväl som företag. Vi 

ser goda möjligheter till att förbättra och utveckla Traineedagen till kommande år och påbörjar arbetet för 

Traineedagen 2023 i januari. 

• Evenemang för våren 23 säljs in, men företagen är mer vaksamma än under hösten 22.

• Utveckling av en ny lönemodell sker just nu i samråd med de anställda och kommer implementeras under Q3. 

• Ny grafisk profil har lanserats och börjar användas i verksamheten

UTVECKLING - Samarbeten med kontaktytor

En gemensam databas med tydliga riktlinjer för externa kontakter inom kårens verksamheter hade eventuellt förenklat kontakten

gentemot näringslivet.



CTK VD-rapport

CTK gjorde under sommaren ett bra resultat och hade en bra försäljning. Under hösten har försäljningen gått trögare och 

CTKs resultat har varit sämre. Följande punkter är viktiga för CTK framåt:

• Öka försäljningsvolymen för att få in fler projekt.

• Fortsätta arbetet med att förbättra våra interna arbetsprocesser inom vår IT-avdelning

• Göra fler hållbarhetsprojekt och då också rekrytera fler personer med rätt kompetens och ta fram ett tydligt 

tjänsteerbjudande som kan kopplas till hållbarhet.

• Fortsätta att ha aktiviteter för våra 60 anställda, för att förbättra samanhållningen på bolaget. 

Aktiviteter inom arbetet och utanför. 



CSR VD rapport

För Chalmers Rekrytering började året bra med försäljning i juli/augusti. Det ska tilläggas att detta är årets lugnaste period och trots att 

försäljningen var över förväntan så har detta ingen större inverkan på hela årsresultatet. Därefter har det tyvärr gått mycket trögt hela hösten och 

dessutom försvann två stora samarbeten med IKEA och Charm från föregående år. Fokus har nu helt gått över till försäljning, flertalet av de projekt 

som VD/vVD velat dra i med exempelvis interna system, vissa strategiska frågor och liknande, har satts åt sidan för att negativa resultat skall 

vändas och budget skall uppnås.

Följande punkter är extra viktiga för CSR framåt:

• Öka försäljningsvolymen samt avsluta fler projekt.

• Avklara internrekryteringen innan jul så vi är full arbetsstyrka senast mitten av januari. Normalt slutar en handfull anställda kring årsskiftet av 

olika anledningar och vi vill vara väl förberedda på detta.

• Skaffa fler samarbetspartners, som nyligen signade Implement Consulting, där våra anställda under året får delta i workshops och tillfällen att 

besöka deras kontor.

• Fortsätta att ha aktiviteter för våra 26 anställda, för att behålla den sammanhållning och kultur som vi under första halvåret byggt upp inom 

bolaget. Detta inkluderar workshops, frukost, afterwork och andra aktiviteter.



Göteborgs studenters företagsgrupp

• Omsättning kvartal 1 enligt budget

• Planprocessen på Gibraltargatan står still

• Akademiska spelen uppstart för 2023 pågår 

rekrytering av projketgruppen

• Utmaning energikostnaderna ökar inom 

koncernen

• Beställning av solceller gjord en investering om ca 

3Mkr



Fysiken VD Rapport

Verksamhetsåret 22/23 har startat i positiv riktning med en första kvartalsrapport som gav Fysiken en vinstmarginal på över 7%. Oktobers 
bokslut gav en stark indikator på att Fysiken är fortsatt stabila och går framåt. Med en vinstmarginal på ca 4% där vissa justeringar i prognos 
för ökade kostnader togs i beaktning samt ett visst utfall av ökade personalkostnader genom byte av kollektivavtal slog igenom ser vi en rad 
insatser som ligger till grund för detta. 

Ökande medlemsantal.

Efter pandemin är Sverige i en långsam återhämtningsfas för branschen som totalt sett tappade ca 50% omsättningen. Fysiken ökar stegvis 
sitt medlemsantal genom specifika insatser som tätare kontakt med kårerna, studentinriktade event och provträningsveckor som har en hög 
konverteringsgrad. Fysiken landar nu på följande medlemsantal

Totalt Aktiva Medlemmar: 8310st

Varav Studenter: 4128st

Aktiva Klippkort: 191st 

Försäljning över budget

De ökade medlemsantalen genererar självfallet en ökad försäljning, dock noterar vi en generell ökning som gör att oktobers månad landade 
på 300 000 kr över budget. 

Minskade kostnader 

Fysiken har generellt en lägre kostnadspost än mot budget. Vi har räknat med stora kostnader för exempelvis el, detta har under fler 
månader varit lägre än beräknat vilket ger ett positivt utslag i resultatrapporten. Vi ser även andra kostnader som mot budget varit lägre. 
Detta skapar oss en buffert när de högre kostnaderna slår till. 



Fysiken VD Rapport

Projekt och arbetsfokus  

Nedan noteras fokusområden och projekt som Fysiken prioriterar nu för ökat resultat, måluppfyllnad och professionalitet. 

• Studentvärdesmodellen introduceras i organisationen och blir ett redskap för ledningsgruppen att aktivt arbeta fram operationella 
strategier för att verkställa insatser i linje med denna. 

• Långsiktiga KPIér tas fram från system som möjliggör att vi kan följa vår verksamhet, jämföra mot tidigare år och att detta ligger till 
grund för beslut.

• Ökad försäljning planeras genom kommunikation gällande friskvårdspengar vid årets slut. Coffee-Carts kommer vid sex tillfällen 
bemannas och provträningsveckor kommer delas ut för att främst uppmärksamma Kaserntorget. Två dagar på Chalmers är bokade för
att möta nya studenter/ta emot gamla i januari där en gymliknande monter skall byggas. 

• Med ett stabilt och positivt läge i personalstyrkan bygger vi vidare på de styrkor vi har och möter personalens behov och önskemål i 
vad som anses av dem vara av största vikt. Vi mäter nu upp fina siffror i Winningtemp och bygger stegvis vidare på detta för att boosta
en framåtanda och motivation. 

• Projekt med de grundläggande stegen för Caspeco och byte av kollektivavtalen är i slutfasen och kommande sker via summering av 
uppdaterade rutiner och Fysikens förhållningssätt via Personalhandbok och kommunikationsplattformar. 

• Fysiken skall paketera en genomgående retentionstrategi som löper genom alla delar av Fysikens verksamhet genom förstärkning av 
positiva vanor och beteenden. Vi ser att möjligheten är stor att få fler att träna regelbundet, från 2-3 gånger per månad till mellan 4-8 
per månad. Med denna ökning kan vi förlänga längden på medlemskapen med flera månader vilket ger en positiv effekt på sista 
raden. 

Med bästa hälsningar

Michael Stoneburgh & Sara Högberg 



KPV

Operatören har fått 2 månaders frist på sommar 

hyrorna, vilket skall betalas innan feb 2023

I Övrigt följs avtalet, hyran betald. 



Akademihälsan

Studenthälsovård- Vårdcentral

• Första steget är klart en affärsplan/utredning är 
klar beslut om fortsatt utveckling eller ej på 
kommande styrelsemöte i februari. 

• Förfrågan om hjälp vid uppstarten har lämnats in 
till GU och Chalmers förväntad återkoppling under 
inledningen av 2023
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Rapport till KS06 från kårledningen 

Presidieenheten 

Kårordförande 

Reflektioner 
På ett möte med Chalmers ledningsgrupp precis innan jul utbrast en att ”Det är ju halvtid för dig nu, 
Isac!” och det kändes lite skrämmande minst sagt! Under juletiden låg fokuset på återhämtning och 
vila. Med vind i seglen rivstartades det nya året för min del med en två dagars konferens med 
Chalmers ledningsgrupp där vi bland annat diskuterade framtidens utbildnings- och 
forskningsmiljöer, något som gav mig mycket energi. 

Fokus på senaste tiden har varit på att delta i rektorsrekrytering, med allt som det innebär. Känner 
mig lite som en söndrig klocka som pratar om samma sak varje gång, men denna gång har faktiskt 
”förstudie campus” legat på is. En annan reflektion jag gör är att man under ett sånt här år upptäcker 
mycket om sig själv och sitt sätt att arbeta; om ni orkat läsa så här långt kan ni kan ni alltid fråga om 
mina reflektioner på ett möte nära er. 

At a meeting with Chalmers' management just before Christmas, one exclaimed, "It's half-time for you now, 
Isac!" and it felt a bit scary to say the least! Over the Christmas period, the focus was on recovery and rest. 
With the wind in my sails, the new year got off to a flying start with a two-day conference with Chalmers' 
management, where we discussed the future of education and research environments, among other things, 
which was something that gave me a lot of energy. 

The focus lately has been on participating in the recruitment of the new vice-chancellor/President/CEO, 
with all that that entails. I feel a bit like a sore thumb talking about the same thing every time, but this time 
"förstudie campus" has actually been put on hold. Another reflection I have is that during a year like this, 
you discover a lot about yourself and the way you work; if you've had the energy to read this far, feel free to 
ask. 

 

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7.2 8 9 10 
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Pågående arbete 
• Rektorsrekrytering 

Arbetet i valberedningen fortlöper och jag hoppas kunna komma med lite mer konkret in-
formation under nästa månad. 

• Förstudie campus 
Ligger som nämnt på is, men ska i skrivande stund starta upp igen under veckan. 

• Moderbolaget 
Tillsammans med direktören och ABChSFGs ordförande har vi börjat kolla på hur vi ska lägga 
upp arbetet med att ta fram nya ägardirektiv till alla dotterbolag då de tidigare varit copy-
paste på moderbolagets ägardirektiv.  
 

• Recruitment of new President 
The work of the Nominations Committee is ongoing, and I hope to be able to provide some more 
concrete information next month. 

• Förstudie Campus 
As mentioned, it is on hold, but at the time of writing this it will start up again during week. 

• The holding company (ABChSFG) 
Together with the Director and the Chairman of ABChSFG, we have started to look at how to 
structure the work on developing new ownership guidelines for all subsidiaries, as they have previ-
ously been copy-paste on the parent company's ownership guidelines.  

Kommande utmaningar 
Inget som inte nämnts tidigare.  

Nothing that I haven’t mentioned before. 

Vice kårordförande 

Reflektioner  
När jag tänker tillbaka på vad jag gjort sedan förra rapporten på FuM3 är det svårt att minnas vad 
exakt jag gjort. Klart är dock att det varit mycket att stå i och att jag aldrig behövt känna att jag haft 
ont om arbetsuppgifter. Jag upplevde tyvärr att det var många event och händelser, framför allt kring 
jul, som tog upp mitt mentala fokus och hindrade mig från att riktigt fokusera på det jag ville, men att 
jag också hade svårt att helt släppa dessa saker, vilket ledde till att jag kände mig väldigt splittrad 
under vissa perioder. Till slut tror jag att jag hann med det allra viktigaste innan vi tog ledigt över 
julen, och hittills har ingen kommit och undrat varför jag glömt bort just deras fråga, men listan på 
saker jag hade velat ta tag i är lång. 

Jag har använt julledigheten till att fortsatt fundera mycket över mitt arbete som VO och vad jag kan 
förbättra och utvecklas inom. Jag tänker även mycket på arbetet som VO generellt, speciellt nu när 
rekryteringen för nästa års kårledning drar i gång, och vad jag kan göra för att ge goda förutsättningar 
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för min efterträdare. Inför nyår var min motivation hög och jag såg fram emot att använda de första 
veckorna på året för att få en liten nystart och få några av dessa idéer i rullning, men tyvärr blev jag 
sjuk i covid det första som hände, och jag tappade både ork och motivation. Jag har återhämtat mig 
nog för att vara med på banan nu när skolan drar i gång och vårt arbete börjar på riktigt igen, men jag 
känner mig lite omotiverad av att mina ambitioner föll vid sidan och kommer behöva lägga upp en ny 
strategi framöver för att försöka hinna med lite av det trots allt. 

 

When I think back on what I've done since the last report on FuM3, it's hard to really remember what 
specifically I have done. One thing is for sure: I have not been short on tasks on my table. Unfortunately, I 
found that there were many events and happenings, especially around Christmas, that stole a lot of mental 
focus and prevented me from really focusing on what I wanted - but I also found it difficult to completely let 
go of these things, which at times made me feel torn and unfocused. In the end, I think I managed to get the 
most important things done before Christmas break, and so far no one has come up in a huff and 
demanded an answer to why I forgot their particular question, but the list of things I would have liked to 
take care of remains long. 

I have used the Christmas break to continue to think a lot about my work as a VO and how I can improve 
and develop. I am also thinking a lot about the work of VO in general, especially now that the recruitment 
for next year's management team is underway, and what I can do to improve things for my successor. Going 
into the New Year my motivation was high and I was looking forward to using the first few weeks of the 
year to get a bit of a fresh start and get some of these ideas rolling, but unfortunately I fell ill in covid the 
first thing that happened, which made me lose both energy and motivation over the first weeks. I've 
recovered enough to get back on track now that school is starting and our work is starting for real again, 
but I'm feeling a bit unmotivated by the fact that my ambitions fell by the wayside and will have to find a 
new strategy going forward to try and catch up with some of it. 

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pågående arbete 
Efter nyår handlar mycket om uppstart, både av det egna arbetet, kårledningens arbete, samt för de 
kommittéer som gått på vid nyårsskiftet. Framför allt är jag med och stöttar CIRC med frågor de kan 
tänkas ha när de ordnar sin första mottagning, men håller också en ekonomiutbildning för de nya 
kassörerna för att de ska kunna komma i gång med sitt arbete. Jag jobbar även med den ekonomiska 
halvårsrapporten, ser till att alla kommittéer skriver kvartalsrapporter, och samlar in 
verksamhetsplaner och -berättelser från de som stigit av. Kårstyrelsen har tänkt att använda en ny 
digital tjänst för sina möteshandlingar, så jag ska se till att få en arbetsrutin för det på plats. Slutligen 
arbetar jag vidare på arbetsbeskrivningen för den nya posten tillsammans med SO och vUO.  
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After the New Year, a lot of time is spent starting up both your own work, the work of the management 
team, and of the committees that have started at the end of the year. I am supporting CIRC with any 
questions they may have as they organise their first reception, but also holding a financial training session 
for the new treasurers to get them up to speed with their work. I also work on the mid-year financial report, 
make sure all committees write quarterly reports, and collect activity plans and reports from those who 
have stepped down. The Board is planning to use a new digital service for its meeting documents, so I'll 
make sure to get a workflow for that in place. Finally, I am working on the job description for the new post 
together with SO and vUO. 

Kommande utmaningar 
Under våren sätter arbetet med den preliminära budgeten i gång, så det närmaste kommer jag 
tillsammans med vår administrativa chef ta fram ramarna för det arbetet. Det brukar ta mycket tid, så 
målsättningen är att sprida ut det över våren och se till att både jag och alla inblandade får goda 
möjligheter att göra det parallellt med det ordinarie arbetet. I övrigt känns det som att min största 
utmaning blir att behålla styrfart på mina egna projekt och idéer, så de antingen kan slutföras innan 
årets slut eller lämnas över på ett bra sätt till nästa år. 

In spring, the work on the preliminary budget will start, so in the near future I will work with our Chief of 
Administration to develop the framework for that. Creating the preliminary budget usually takes a lot of 
time, so the aim is to spread it out over the spring and make sure that both I and everyone involved have 
good opportunities to do it in parallel with the regular work. Otherwise, I feel that my biggest challenge will 
be to maintain momentum on my own projects and ideas, so that they can either be completed before the 
end of the year or handed over in a good way for next year. 

Husansvarig 

Reflektioner 
Tiden går så fort att jag knappt kommer ihåg vad jag har gjort. Det blir en massa spring fram och 
tillbaks när man blir avbruten i arbetet så mycket och för att man har så många olika arbetsuppgifter 
som HA. Jag har tagit tag i min inkorg under julledigheten så att den var helt klar till när jag började 
igen vilket kändes väldigt skönt. Jag kunde fokusera lite på småsaker som jag inte har haft tid med 
under året och det var en väldigt trevlig omväxling.  

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Pågående arbete 
Just nu är det mycket med att rätta till allt som jag inte hann med innan jag gick på julledighet. Jag 
ska komma ikapp med mitt arbete kring CHARM samt planera aktiviteter under våren. Samtidigt 
vankas aspningen av nya KL så man ska försöka avsätta tid för det och planera lite upplägg för 
skuggning samt de andra aktiviteterna.  

Kommande utmaningar 
På vårterminen är det många event/repstillfällen som händer och en hel del utbildningar som 
kommer leda till långa kvällar och helger på jobbet. Viktigt då är att hålla motivationen uppe när man 
inte får något tillfälle att vila upp sig men hur man gör det vet jag inte i nuläget. 

English summary 

Time passes so quickly that I can hardly remember what I have done. It's a lot of running back and forth 
when you're interrupted so much and because you have so many different tasks as  HA. I got to grips with 
my inbox over the Christmas break so that it was all ready for when I started again, which felt really good. I 
was able to focus a bit on little things that I haven't had time to do during the year and it was a very nice 
change.  
Right now I'm busy putting things right that I didn't have time to do before I went on Christmas leave. I'll 
be catching up on my work on CHARM as well as planning activities for the spring. At the same time, the 
recruitment of the new management team is going on so will try to set aside time for that and plan the time 
for shadowing as well as the other activities. 
In the spring semester, there are many events/reps happening and a lot of educations that will lead to long 
evenings and weekends at work. The important thing then is to keep the motivation up when you don't get a 
chance to rest but how to do that I don't know at the moment. 

Gemensamt arbete 
Som nämnt i tidigare rapporter har Presidieenheten väldigt skilda praktiska arbetsuppgifter, men vi 
tar mycket stöttning av varandra för att bolla frågor, hjälpa till att ta komplicerade beslut, och avlasta 
varandra när tiden inte räcker till.  

Utbildningsenheten 

Utbildningsenhetens ordförande 

Reflektioner 
Det känns galet att halva vår tid som kårledning redan har gått men jag är så glad över den här 
möjligheten. Hittills har det varit väldigt utvecklande och jag haft väldigt roligt (hint hint sök 
kårledningen).  

Tempot i slutet av hösten var högt, det var en salig blandning av löpande arbete, möten, projekt på 
högskolan och event att genomföra. Ett nedslag är att arbetet kring utbildningens 20-årsvision har 
fortsatt och jag var på en heldag tillsammans med Grundutbildningens Ledningsgrupp där vi 
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workshoppade kring vad en utbildning i världsklass innebär och hur vi tar oss dit. Innan jul åkte jag 
även tillsammans med Grundutbildningens Ledningsgrupp från Chalmers till Stockholm för att 
besöka våra motsvarigheter på KTH. Det som stod på agendan var bland annat framtidens utbildning, 
strategiarbete, breddad rekrytering, internationella samarbeten och livslångt lärande. Det var en 
gedigen agenda med stora frågor och vi hann med många givande diskussioner på det dygn vi var där. 
Det var väldigt intressant att höra hur KTH arbetar och vad som är våra likheter och skillnader 
respektive styrkor och svagheter.  

Nu är det nytt år och en liten andningspaus innan alla högskolemöten drar igång igen. Jag ser fram 
emot vårterminen och det är skönt att få tid till att planera och ta tag i större uppgifter nu innan allt 
drar igång på riktigt. 

 

It feels crazy that half of our time as management team has already passed, but I am so happy for this 
opportunity. So far it has been very rewarding, and I have had a lot of fun (hint hint apply for the 
management team).  

The pace at the end of the fall was fast, there was a blissful mix of ongoing work, meetings, projects at the 
university and events to do. One thing is that work on the 20-year vision for education has continued and I 
attended a full day with the University where we workshopped what a world-class education means and 
how we get there. Before Christmas, I also went to Stockholm with the University to visit our counterparts 
at KTH, where the agenda included the future of education, strategy work, broadening recruitment, 
international cooperation and lifelong learning. It was a solid agenda with big questions, and we had many 
fruitful discussions during the 24 hours we were there. It was very interesting to hear how KTH works and 
what our similarities/differences and strengths/ weaknesses are.  

Now it's a new year and a little breathing space before all the university meetings start again. I'm looking 
forward to the spring semester and it's nice to have time to plan and tackle bigger tasks now before things 
really get going. 

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pågående arbete 
Just nu är fokus på uppstart av vårterminen och att långsiktigt planera. Nu innan nästa läsperiod drar 
igång så har jag två lugnare veckor där högskolemötena inte har dragit igång än. Det innebär att jag 
har kunnat lägga tid på projekt, så som att sammanställa medlemsmätningen och ta fram indikatorer 
som görs varje år för att få en överblick över hur det går för Chalmers Studentkår.    

Right now, the focus is on the start of the spring semester and long-term planning. Now, before the next 
reading period starts, I have two quieter weeks where the university meetings have not started yet. This 
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means that I have been able to spend time on projects, such as compiling the membership survey and 
developing indicators that are done every year to get an overview of how Chalmers Student Union is doing. 

Kommande utmaningar 
Snart drar många möten och högskoleprojekt igång igen som kommer ta upp mycket tid. Därför blir 
en kommande utmaning att hinna med det KL-interna arbetet och att prioritera där emellan. En 
annan utmaning som jag tycker att kårledningen har är att det finns så många bra dokument och 
tidigare arbete som har gjorts, som ofta faller i glömska bland alla filer och tidsbrist. Därför hoppas 
jag kunna ta mer tid till att undersöka vad som redan finns, även om det görs till viss del idag så finns 
det stor potential till att utnyttja det mer.   

Soon many meetings and university projects will start again, which will take up a lot of time. Therefore, a 
future challenge will be to keep up with the union work and to prioritise between them. Another challenge 
that I think the student union management has is that there are so many good documents and previous 
work that has been done, which often fall into oblivion among all the files and lack of time. Therefore, I 
hope to take more time to examine what already exists, even if it is done to some extent today, there is great 
potential to use it more.  

Utbildningsenhetens vice ordförande 

Reflektioner 
Ett halvår in i arbetet och när det äntligen känns som man har koll på arbetet så börjar man redan 
planera för att lämna över stafettpinnen till nästa person, helt galet hur fort tiden går! Julledigheten 
kom lämpligt för återhämtningen och med ett nytt år kommer också nya krafttag för arbetet framöver. 

En spaning framåt är att det kommer bli mycket arbete med pågående projekt för att se till att de går 
att ro i land innan sommaren samtidigt som jag kommer få försöka balansera alla de mer spontana 
ärendena som ännu inte dykt upp i mejlinkorgen. Trots detta känner jag ändå mig mycket motiverad 
att komma tillbaka till arbetet och starta i gång igen, några veckors ledighet gör ju att man blir lite för 
rastlöst.  

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pågående arbete & kommande utmaningar 
I skrivande stund är det fortfarande tentavecka och högskolan/studenter har ännu inte riktigt vaknat 
ur sin dvala vilket gör att mejlinkorgen är tommare än vanligt. Det ger en skön möjlighet att jobba 
med några frågor och uppgifter som jag inte hunnit lägga den tid jag velat på.  
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Jag har ett antal projekt med verksamhetsplanen, studentrepresentanter och digitalisering som 
snurrar runt i olika forum.  Utmaningen blir att fånga upp alla dessa och genomföra dem till någon 
nivå så de sedan kan anses avklarade eller färdiga nog att lämna över till nästa år.  

English summary 
Six months into the job and when you finally feel like you're on top of the job, you're already planning to 
hand over the baton to the next person, it's crazy how fast time flies! Looking ahead, there will be a lot of 
work on ongoing projects to make sure they can be completed before the summer, while I will have to try to 
balance all the more spontaneous items that have not yet appeared in my email inbox.  

At the time of writing, it is still exam week and the university/students are not fully in office yet, which 
means that the email inbox is emptier than usual. This gives me a nice opportunity to work on some 
questions and tasks that I have not had the time to work on properly.  

I have a few projects with the business plan, student reps and digitisation making rounds in various 
forums.  The challenge will be to capture all of these and implement them to some level so they can then be 
considered completed or finished enough to hand over to next year.  

Gemensamt arbete 
Det gemensamma arbetet fungerar väl, vi är bra på att hålla våra avstämningsmöten och har hyfsat 
kontinuerligt strategidagar tillsammans. Vi informerar varandra direkt när något har kommit upp på 
ett möte vi har varit på och diskuterar ofta frågor för att få ytterligare en till persons perspektiv på det 
hela.   

Sociala enheten 

Sociala enhetens ordförande 

Reflektioner 
Det har redan gått ett halvår och precis när jag känner mig varm i kläderna har rekryteringen av ny 
kårledning påbörjats. Tiden har verkligen gått så fort. Som i tidigare rapporter är min motivation 
fortfarande väldigt hög, till och med högre nu. Trots att jag inte har hunnit arbeta med egna projekt 
fullt så mycket som jag hade velat känner jag mig trygg i att hinna bli klar med de flesta innan 
verksamhetsårets slut. Det löpande arbetet flyter på utan problem och jag har hunnit förbereda det 
mesta inför våren för att jag sa kunna lägga lite mer tid på mina projekt, därav min höga motivation.  

I skrivande stund är min arbetsbelastning inte lika hög som tidigare och hade jag inte haft mina 
projekt i gång hade siffran antagligen varit ännu lägre. Om jag kollar framåt vet att 
arbetsbelastningen kommer att öka i samband med att utbildningar ska hållas och att studenter samt 
högskolan mer och mer kommer att börja vakna till liv igen efter julledighet och tentamensperiod. 
Men jag ser fram emot det.  

It has already been six months and just when I feel warm and fuzzy, the recruitment of a new management 
team has begun. Time has really flown by. As in previous reports, my motivation is still very high, even 
higher now. Although I have not been able to work on my own projects as much as I would have liked, I feel 
confident that I will be able to finish most of them before the end of the fiscal year. The day-to-day work is 
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flowing smoothly and I have managed to prepare most of it for the spring so that I can spend a little more 
time on my projects, hence my high motivation.  

At the time of writing, my workload is not as high as before and if I had not had my projects, it would 
probably have been even lower. Looking ahead, I know that the workload will increase because I will be 
organising some trainings and the students and the university will more and more start to come back to life 
after the Christmas holidays and the exam period. But I am looking forward to it.  

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pågående arbete 
Det jag har lagt mestadels av min tid på det senaste är att planera utbildningar och utskottsmöten 
under våren. Jag har även tagit igen arbete som jag inte hunnit göra under hösten, bland annat att 
skriva rapporter och fortsätta på mina påbörjade projekt. Utöver det är fortsätter jag att arbeta med 
den nya posten och med min verksamhetsplanspunkt som jag har ansvar över. Framöver är även 
planen att jag ska hjälpa till på ytterligare en punkt i verksamhetsplanen.  

Most of my time lately has been spent planning training sessions and meetings in the spring. I've also been 
catching up on work I didn't get to do in the fall, like writing reports and continuing on projects I started. 
Other than that, I am continuing to work on the new position in the management team and on the part of 
the operational plan that I am responsible for. Going forward, the plan is also for me to help more with the 
operational plan. 

Kommande utmaningar 
Den största utmaningen framåt tror jag kommer att vara att hitta tillbaka till arbetstempot som var 
innan jul. Nu när det har varit en lugnare period under en längre tid har även arbetstempot minskat 
och mycket fokus har kunnat läggas på annat än det vardagliga arbetet. Att hitta tillbaka till flytet 
igen tror jag inte kommer att bli några problem, men att lägga undan det mindre prioriterade arbetet 
och lägga fokuset på det löpande arbetet igen tror jag kommer bli det svåra.  

I think the biggest challenge going forward will be to get back to the pace of work that we had before 
Christmas. Now that there has been a calmer period for a long time, the pace of work has also slowed down 
and a lot of focus has been able to be put on other things than the day-to-day work. Getting back into the 
flow again I don't think will be a problem, but putting aside the lower priority work and putting the focus 
back on the day-to-day work I think will be the hard part. 
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Sociala enhetens vice ordförande 

Reflektioner 
Sedan den senaste rapporten har min arbetsbelastning varit lägre och jag har fått tid till 
återhämtning. Mycket beror på den lugna perioden kring jul och saker börjar nu ta fart igen. Jag har 
känt mig mer insatt i mitt arbete och känner nu att arbetet flyter på bättre. Jag har också börjat se 
utvecklingspotential i flera delar av mitt arbete och önskar att kunna arbeta med detta medan 
arbetsbelastningen upplevs vara på en bra nivå. 

Since the last report, my workload has been reduced and I have had time to recover. A lot of this is due to 
the quiet period around Christmas and now things are starting to pick up speed again. I have felt more 
confident in my work and now feel that the work is flowing better. I have also begun to see potential for 
development in several areas of my work and wish to be able to work on this while the workload is perceived 
to be at a good level. 

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pågående arbete 
Pågående arbete är att stötta sektionerna i deras verksamhet, genom att svara på frågor och hjälpa till 
med tillståndsansökningar men också genom att hålla utbildningar för engagerade studenter. 

Arbetet med verksamhetsplanen har nu tagit fart ordentligt och jag tillsammans med HA och AO 
börjar se en väg framåt inom det prioriterade området. Ett resultat av flera arbetskvällar kommer 
behöva sammanställas framöver.  

Ongoing work is to support the sections in their activities, by answering questions and assisting with permit 
applications, but also by holding educational sessions for engaged students. 

Work on the operational plan has now really taken off and I, together with the HA and AO, am beginning 
to see a way forward in this priority area. A result of several working sessions will need to be compiled in 
the future.  

Kommande utmaningar 
Kommande utmaningar är att stötta de studenter som valt att engageras sig, det kommer hållas flera 
utbildningar. Cortègen och nöjeslivet kring närmar sig och det är förväntat att arbetsbelastningen blir 
hög under perioden. Det kommer kräva god planering och samarbete för att hantera detta på bästa 
sätt. Utöver detta sker löpande arbete och arbete med verksamhetsplanen. 

Upcoming challenges are to support the engaged students, there will be several educational sessions. The 
cortège and the nightlife surrounding it are approaching and it is expected that the workload will be high 
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during this period. It will require good planning and collaboration to manage this in the best way. In 
addition to this, there is ongoing work and work on the business plan. 

Gemensamt arbete 
Vi har i Sociala enheten inte så mycket gemensamma arbetsuppgifter, men vi bollar frågor med 
varandra och försöker hitta potentiella samarbetsområden. Förhoppningsvis har vi ett gemensamt 
projekt på gång snart.  

Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 

Reflektioner 
Nu när klockan har slagit halvtid för vårt år i Kårledningen och man har fått chansen att faktiskt vara 
lite ledig över jul har man fått chansen att stanna upp och reflektera. Under hösten har det varit full 
rulle hela tiden, vilket har gjort det svårt att se ens egen utveckling, både kopplat till sin roll och sin 
personliga utveckling. Ena dagen var man helt ny och okunnig och nästa dag känner man sig erfaren 
och bekväm i rollen. Det må vara ett urvattnat uttryck att säga att tiden flyger förbi, men det stämmer 
lite för väl i på hur det gånga halvåret har upplevts. Att vi redan nu ska påbörja rekryteringen av nästa 
års Kårledning känns å ena sidan otroligt roligt och spännande men samtidigt skrämmande. Det är 
fortfarande tonvis av saker som man vill få gjort och åstadkomma.  

I skrivande stund är vi inne i en relativt lågintensiv period (tentaveckor), vilket har varit väldigt skönt 
eftersom man i brist på möten i stället har kunnat ge sig själv mer tid till eget arbete, samt att 
förberedelse inför de många utbildningar och utskott som hägrar nu när en ny termin tar vid. Detta 
har också medfört att den upplevda arbetsbelastningen nu efter jul har varit relativt sett låg, då man 
inte likt i höstas kastades från det ena till det andra och sällan fick tillfredställande mängd tid åt eget 
arbete.  

Det är alltid lika roligt att gå till jobbet. Det är svårt att inte vara motiverad i sitt arbete med alla de 
fantastiska kollegor man har och alla andra duktiga och ambitiösa människor som man träffar i sitt 
arbete. Motivationen är därmed på topp. Av principskäl använder jag mig inte av ytterligheter på 
skalor.  

Now that the clock has struck half-time for our year in the Management team and we have had the chance 
to actually have some time off over Christmas, we have had the chance to stop and reflect. During the 
autumn it has been full steam ahead all the time, which has made it difficult to see one's own development, 
both in relation to one's role and personal development. One day you were completely new and ignorant 
and the next day you feel experienced and comfortable in the role. It may be a watered-down expression to 
say that time flies by, but it fits a little too well with how the past six months have been experienced. The 
fact that we are already about to start the recruitment of next year's Executive Committee feels on the one 
hand incredibly fun and exciting, but at the same time daunting. There are still tons of things that we want 
to get done and accomplish.  

At the time of writing, we are in a relatively low-intensity period (exam weeks), which has been very nice 
because the lack of meetings has allowed us to give ourselves more time for our own work, as well as to 
prepare for the many training courses and committees that lie ahead now that a new semester is upon us. 
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This has also meant that the perceived workload now after Christmas has been relatively low, as one was 
not, as in the autumn, thrown from one thing to another and rarely given a satisfactory amount of time for 
one's own work.  

Going to work is always fun. It's hard not to be motivated in your work with all the great colleagues you 
have and all the other talented and ambitious people you meet in your work. Motivation is therefore at an 
all-time high. As a matter of principle, I don't use extremes on scales.  

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pågående arbete 
Som tidigare nämnt har den senaste tidens arbete kretsat kring i huvudsakligen två saker. Den ena har 
varit eget arbete som oftast har kunnat översättas till att arbeta med projekt och skriva en massa. Det 
har varit befriande att ha fått tid till att göra det som tidigare inte hunnits med eller prioriterats bort. 
Den andra delen av arbetet är förnärvarande att förbereda inför terminen som kommer. Det har dels 
varit att skriva dagordningar, förbereda utbildningsmaterial, etc. men även att försöka skapa sig ett 
försprång i det egna arbetet i väntan på kärvare tider. 

As mentioned earlier, recent work has revolved around two main issues. One has been my own work, which 
has mostly translated into working on projects and writing a lot. It's been liberating to have time to do 
things that previously hadn't been included or prioritised. The other part of the work is currently preparing 
for the semester ahead. This has included writing agendas, preparing training materials, etc., but also 
trying to get a head start on your own work in anticipation of tougher times ahead. 

Kommande utmaningar 
Det är väldigt uttjatat vid det här laget men den stora utmaningen framöver kommer fortsatt att vara 
att få tiden att räcka till. När den vanliga verksamheten drar i gång igen efter tentorna och kalendern 
fylls kommer det bli svårare att få tiden att räcka till allt som man vill, borde och måste göra. Den 
kommande tiden kommer dessutom kretsa en hel del kring KL-rekryteringen som jag, missförstå mig 
rätt, såklart ser väldigt mycket fram emot men den adderas till en av alla saker som ska hinnas med.  

It’s been said over and over again, but the big challenge going forward will continue to be finding enough 
time for everything. When the normal activities start again after the exams and the calendar fills up, it will 
be more difficult to find enough time for everything you want, should and must do. The coming period will 
also revolve a lot around KL recruitment which, don't get me wrong, I am of course very much looking 
forward to but it adds to one of the many things that need to be done. 
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Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande 

Reflektioner 
Det börjar närma sig CHARM och det gör mig mer motiverad. Jag är väldigt taggad inför min fjärde 
mattläggning med CHARM. Den här gången blir det inte en ”paus” från plugget utan från 
kontorsarbetet, oavsett så kommer det uppskattas att göra något fysiskt om dagarna under en 
intensiv period. Att mässan närmar sig innebär också att förarbetet blir mer intensivt. 
Förhoppningsvis hinner jag göra allt jag planerat att göra innan mattläggningen, dock börjar jag nu 
inse att tiden kanske blir lite tajt för min del, men det ska nog lösa sig. 

Det känns över lag som att saker är under kontroll inför mässan. Jag känner mig trygg med 
CHARMkommittén och att vi kommer skapa en bra mässa. 

Motivation / Motivation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arbetsbelastning / Work load 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pågående arbete 
• Mycket inför CHARM. 
• Har tänkt fixa allt underlag för faktureringen veckan efter CHARM. 

Kommande utmaningar 
Hålla motivationen uppe efter CHARM. 

English summary 
 

Gemensamt arbete 
Det gemensamma arbete i A-enheten har under den senaste tiden varit begränsat. Det arbete som 
dock har gjorts gemensamt har varit att hålla i arbetsmarknadsutskottet (ArmU), samt att förbereda 
inför den kommande utbildningen för de sedan nyåret utbytta arbetsmarknadsgrupper.  
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Preliminary report
Constitution task force

Julia Cramstedt, Lucas Glimfjord, Ruben Seyer, Hugo Simonsson

This preliminary report by the Constitution Task Force presents our draft proposal for revision of
the constitution and the bylaws. Our main goal is to ensure that our documents accurately reflect
our current practices—if this is not done, the documents lose their purpose. We believe that the
current structure and working of the Union should be clear from our documents without any need
for additional knowledge about our practices. An important secondary goal is to revise and simplify
the language where possible.

That said, there are areas where we feel improvement is necessary and experiences shows that a
major change is required to better reflect how we want to work in the future. To that end, we have
extracted these major changes into special ‘proposals’ to highlight that the Council must especially
reflect upon these. They are:

Red (ch. 6, 8) The secretary of the Council should be considered as a member of and recruited to-
gether with the Speaker’s Presidium.

Yellow (ch. 7) To preserve electoral secrecy, electronic voting must have priority over paper voting.

Green (ch. 7) To allow independents and smaller coalitions a fairer chance at seats in the council,
we should adjust the mathematics behind seat distribution.

Blue (ch. 7) If a Council member resigns without any alternate, we should re-run the seat distribu-
tion to ensure the Council seats follow the votes as well as possible.

Purple (ch. 20) The delay between votes on amendments of the constitution and bylaws should be
shortened to 21 days, together with the closure of some loopholes, to ensure scheduling cannot
block the Council in these matters.

After this report, a bill will be put forward for first reading on FuM6. It must then also pass a second
reading at FuM7a. With the bill a final version will be provided in the format of the constitution and
bylaws.
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Reading guide
The constitution is divided into chapters (kapitel), with titled sections (paragrafer) containing pos-
sibly multiple paragraphs (stycken). The bylaws follow the same division into chapters and sections.

The current form are on the left side, and the proposed changes are implemented on the right. The
changes are annotated: in italics if the change is only minor and not expected to affect the interpre-
tation, in yellow if the change is major and affects the interpretation. In addition, the current form is
also annotated: in italics for changed parts, struck out for deletions and grey for moved provisions.

Colored paragraphs indicate the special proposals. The gray version represents our suggestion of how
‘no change’ can be implemented.

Transitional provisions
The final bill will provide for the Union Board to revise instructions to affected committees, as well
as declare previous interpretation judgements by the Inspector obsolete. Naturally, the new bylaws
should not come into effect unless the constitution passes.

2 (137)
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1 ALLMÄNT Preliminary report CTF
25 januari 2023

1 Allmänt
Föredragande: Lucas Glimfjord

Summary
Only some minor adjustments, The paragraph saying we have an inspector is moved to the chapter
about the inspector. The seat is also moved to its own paragraph instead of being part of ”Ändamål”.
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Stadga

1:1 Ändamål Chalmers Studentkår (kåren) är en ideell
sammanslutning av studerande vid Chalmers
tekniska högskola (högskolan) med ändamål att
främja medlemmarnas studier och vad som har
sammanhang med dessa. Kårens organisation vilar
på en demokratisk grund. Kåren har sitt säte i
Göteborg.

1:1 Ändamål Chalmers Studentkår (kåren) är en ideell
sammanslutning av studerande vid Chalmers
tekniska högskola (högskolan) med ändamål att
främja medlemmarnas studier och vad som har
sammanhang med dessa. Kårens organisation vilar
på en demokratisk grund.

1:2 Säte Kåren har sitt säte i Göteborg.

1:2 Inspektor Kåren står under inseende av en inspektor. Flyttas till 3:1

1:3 Oberoende Kåren är partipolitiskt obunden samt religiöst neutral.

Reglemente
[Inga regleringar utöver Chalmers Studentkårs stadga]
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2 MEDLEMMAR Preliminary report CTF
25 januari 2023

2 Medlemmar
Föredragande: Lucas Glimfjord

Summary
Overall minor adjustments to the whole chapter. The paragraph about membership has been edited
to better distinguish full membership from the other kinds.

Worth noting is also themove of duties (skyldigheter) from the bylaws to the constituition since they
felt fundamental and the protection from the constitution were desireable.

Finally there is a change simplifying the process of nominating new honorary members.
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2 MEDLEMMAR Preliminary report CTF
25 januari 2023

Stadga

2:1 Medlemskap Rätt till medlemskap i kåren tillkommer alla som är
antagna till studier vid högskolan och som erlägger
fastställd medlemsavgift, samt de som stadgas i 2:4
och 2:5.
Medlemskap kan vara av följande slag:

• Fullt medlemskap
• Stödmedlemskap
• Hedersmedlem

Med medlem avses i stadga och reglemente, där
inget annat anges, innehavare av fullt medlemskap.

2:1 Medlemskap Rätt till fullt medlemskap i kåren tillkommer alla
som:

• Är antagna till studier vid högskolan.
• Erlägger fastställd medlemsavgit.

Utöver fullt medlemskap finns även:
• Stödmedlemskap
• Hedersmedlem

Med medlem avses i stadga och reglemente, där inget
annat anges, innehavare av fullt medlemskap.

Kommentar: Överlag språklig omskrivning för att förtydliga vad fullt medlemskap innebär så det inte råder någon tvivlan om
att hedersmedlem och stödmedlem enbart får de rättigheter som definieras i respektive paragraf.

2:2 Rättigheter Varje medlem har rätt:
• Att delta i val till fullmäktige
• Att närvara vid fullmäktigesammanträde
• Att få enkel fråga ellermotion behandlad av full-
mäktige

• Att ta del av kårens protokoll och övriga hand-
lingar

• Till av kåren erbjudna tjänster och förmåner, vilka
fastställes i reglemente.

2:2 Rättigheter Varje medlem har rätt att:
• delta i val till fullmäktige.
• närvara vid fullmäktigesammanträde.
• få enkel fråga eller motion behandlad av full-
mäktige.

• ta del av kårens protokoll och övriga handlingar.
• erhålla tjänster och förmåner fastställda i regle-
mente.

Kommentar: Språklig förändring på sista punkten.

2:3 Skyldigheter Medlem är skyldig att rätta sig efter kårens och
vederbörlig sektions stadgar och reglementen, i
demokratisk ordning fattade beslut, policydokument
och övriga föreskrifter.

2:3 Skyldigheter Medlem är skyldig att:
• rätta sig efter kårens samt sin sektions stadgar och
reglementen, policydokument, övriga föreskrifter
och beslut.

• betala den av fullmäktige fastställda medlemsav-
giften.

Möjlighet till reducerad medlemsavgift kan
tillkomma studenter som har merparten av sina
studier förlagda på annan ort eller vars studietakt
understiger halvtid.

Kommentar: Språkliga förändringar och flytt av skyldighet att betala medlemsavgift ifrån reglementet upp till stadgan. Då
kåravgiften är en grundläggande del av kåren som därmed borde skyddas i stadgan.
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2:4 Stödmedlem Stödmedlemskap tillfaller de som erlägger
stödmedlemsavgift till kåren. Stödmedlem har inga
rättigheter eller skyldigheter inom kåren.
Beslut om utökade rättigheter för enskild
stödmedlem kan fattas av kårstyrelsen.

2:4 Stödmedlem Stödmedlemskap kan erhållas av de som erlägger
stödmedlemsavgift till kåren. Stödmedlem har inga
rättigheter eller skyldigheter inom kåren.
Beslut om utökade rättigheter för enskild
stödmedlem kan fattas av kårstyrelsen.

2:5 Heders-
medlem

Till hedersmedlem kan kallas person som
synnerligen främjat kårens intressen och strävanden.

2:5 Heders-
medlem

Till hedersmedlem kan kallas person som
synnerligen främjat kårens intressen och strävanden.

2:6 Kallande av
heders-
medlem

Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till
kårstyrelsen undertecknad av minst tjugofem *av
kårens medlemmar.
Ärendet skall därefter anmälas vid ett
fullmäktigesammanträde.
Beslut om kallande av hedersmedlem fattas vid
nästkommande fullmäktigesammanträde med två
tredjedels majoritet efter förslag från kårstyrelsen.
Antager av fullmäktige vald person kallelsen är hen
officiellt hedersmedlem.

2:6 Nominering av
heders-
medlem

Förslag till hedersmedlem behandlas som motion i
fullmäktige.
Förslaget ska undertecknas av minst tjugofem
medlemmar.
Beslut om kallande av hedersmedlem fattas med två
tredjedelars majoritet av antalet närvarande
ledamöter och tjänstgörande suppleanter.
Godtas kallelsen upptas hedersmedlemmen officiellt.

Kommentar: Omorganisation av den något osmidiga processen. Eftersom kårstyrelsen bereder motioner (och kan besvara ett
förslag) räcker den vanliga framförhållningen.
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Reglemente

2:2 Rättigheter Varje medlem som fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter mot kåren har rätt att:

• Bära chalmersnål.
• Vistas i kårens lokaler.
• Utnyttja kårens telefoner.
• Erhålla kårtidningen Tofsen.
• Som nyinskriven erhålla information om Chal-
mers Studentkårs verksamhet och övrig infor-
mation om Mottagningen.

• Bära chalmersmössa, under förutsättning att
hen är student vid ett utbildningsprogram på
Chalmers samt har för avsikt att på det utbild-
ningsprogrammet avlägga examen.

• Erhålla inköpsrätt till chalmersringen och and-
ra liknande emblem, då civilingenjörs- eller ar-
kitektexamen har avlagts.

• Erhålla inköpsrätt till ingenjörsring, då högsko-
leingenjörsexamen avlagts.

• Få ett handlån ur handlånekassa.

2:2 Rättigheter Varje medlem som fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter mot kåren har rätt att:

• Bära chalmersnål.
• Vistas i kårens lokaler.
• Som nyinskriven erhålla information om kåren
och Mottagningen.

• Bära chalmersmössa, under förutsättning att
hen är student vid ett utbildningsprogram på
Chalmers samt har för avsikt att på det utbild-
ningsprogrammet avlägga examen.

• Erhålla inköpsrätt till chalmersringen och and-
ra liknande emblem, då civilingenjörs- eller ar-
kitektexamen har avlagts.

• Erhålla inköpsrätt till ingenjörsring, då högsko-
leingenjörsexamen avlagts.

• Få ett handlån ur handlånekassa.

Kommentar: Tar bort två punkter som inte längre är relevanta.

2:3 Skyldigheter Medlem är skyldig att betala av fullmäktige fastställd
medlemsavgift i Chalmers Studentkår.
Möjlighet till reducerad kåravgift kan tillkomma
studenter som har merparten av sina studier
förlagda på annan ort eller vars studietakt
understiger halvtid.

Hela punkten flyttas till stadgan

2:5 Hedersmedlem Hedersmedlem har rätt att:
• Bryta matkön i restaurangen.
• Vid inval erhålla information om Chalmers Stu-
dentkårs verksamhet och övrig information om
Mottagningen.

Hedersmedlem har i övrigt samma rättigheter som
medlem.

2:5 Hedersmedlem Hedersmedlem har rätt att:
• Bryta både eventuella och potentiella köer i kår-
huset.

• Vid inval erhålla information om kåren ochMot-
tagningen.

Hedersmedlem har i övrigt samma rättigheter som
medlem.

Kommentar: Analog uppdatering till den gjord för inspektor.
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3 INSPEKTOR Preliminary report CTF
25 januari 2023

3 Inspektor
Föredragande: Ruben Seyer

Sammanfattning
The chapter is reorganized in accordance with the general modernization, without any significant
changes. By request, the Inspector’s duties are enumerated.

The right to jump the restaurant queue is updated, as we nowadays have multiple restaurants; our
proposal is to swap this for a right to jump queues in the Union building. Finally, the right to receive
Tofsen is considered obsolete and removed.
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Stadga

3:1 Uppgifter Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja
kårens verksamhet. Inspektor skall därvid hållas
underrättad om kårens verksamhet och har rätt att ta
del av kårens protokoll och övriga handlingar.

3:1 Uppgifter Kåren står under inseende av en inspektor. Inspektor
ska ägna uppmärksamhet åt och stödja kårens
verksamhet.

Kommentar: Tillägget ersätter motsvarande bestämmelse i kap. 1.

3:2 Proinspektor Vid förfall för inspektor inträder proinspektor.

3:3 Val Inspektor och proinspektor väljs av fullmäktige
bland högskolans anställda för en tid av två
kalenderår. Inspektor och proinspektor ska ej vara
medlemmar i kåren.

3:3 Val Inspektor och proinspektor väljs av fullmäktige för
en tid av två kalenderår.
Inspektor och proinspektor ska vara anställda vid
högskolan men ej medlemmar i kåren.

3:4 Rättigheter Inspektor och proinspektor har närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt vid sammanträde i kårens samtliga
organ.
Inspektor tillkommer rättigheter enligt reglemente.

3:4 Rättigheter Inspektor och proinspektor har närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt vid sammanträde i kårens samtliga
organ.
Inspektor ska därvid hållas underrättad om kårens
verksamhet och har rätt att ta del av kårens protokoll
och övriga handlingar.
Därutöver tillkommer rättigheter enligt reglemente.

3:5 Åligganden Inspektor åligger uppgifter enligt reglemente. 3:5 Åligganden Inspektor åligger att:
• Avgöra om villkoren för extra val är uppfyllda,
enligt 7:22.

• Vara ordförande i besvärsnämnden, enligt 10:1.
• Vara ordförande i Cortègens gransknings-
nämnd, enligt 11:2.

• I förekommande fall vara ledamot av valkom-
missionen, enligt 12:7a.

• Avgöra tolkningstvister om stadga och regle-
mente, enligt 20:5.

Därutöver tillkommer åligganden enligt reglemente.

Kommentar: Åligganden som rör bestämmelser i stadgan flyttas till stadgan.
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Reglemente

3:4 Rättigheter Inspektor har rätt att:
• Bära chalmersmössa.
• Bära chalmersnål.
• Vistas i kårens lokaler.
• Erhålla kårtidningen Tofsen.
• Bryta matkön i restaurangen.
• Vid inval erhålla information om Chalmers Stu-
dentkår och övrig information om Mottagningen.

3:4 Rättigheter Inspektor har rätt att:
• Bära chalmersmössa.
• Bära chalmersnål.
• Vistas i kårens lokaler.
• Bryta både eventuella och potentiella köer i kår-
huset.

• Vid inval erhålla information om kåren ochMot-
tagningen.

• Utnyttja kårens telefoner.

3:5 Åligganden Inspektor åligger att:
• Fälla avgörande vid tvister rörande tolkning av
stadga med tillhörande reglemente.

• Vara ordförande i besvärsnämnden.
• Vara ordförande i Cortègens gransknings-
nämnd.

• I förekommande fall vara ledamot av valkom-
missionen.

3:5 Åligganden Inspektor åligger dessutom att:
• Stötta kårledningen när omständigheterna så
kräver.

• Främja goda relationer mellan kåren och hög-
skolan.

• För särskilda fonder samråda angående uttag
enligt 18:8a och 18:8e.

Kommentar: Åligganden som rör bestämmelser i stadgan flyttas till stadgan.
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4 ORGANISATION OCH ANSVAR Preliminary report CTF
25 januari 2023

4 Organisation och ansvar
Föredragande: Lucas Glimfjord

Summary
In the chapter about organisation the list of chapters affecting the student unions operation is re-
moved, in favor of no list at all.

In addition the list of who instances is responsible to FuM is removed since the statement in the
constituition already defines who is responsible to who.

Finally the paragraphs about our full-time employees are moved here from the ”funktionär” chapter.
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Stadga

4:1 Organisation Kårens verksamhet utövas på sätt denna stadga
föreskriver genom
Funktionärer Kapitel 5:
Fullmäktige Kapitel 6:
Chalmers Studentkårs valberedning Kapitel 8:
Valnämnden Kapitel 9:
Besvärsnämnden Kapitel 10:
Cortègens granskningsnämnd Kapitel 11:
Stiftelsestyrelseledamot Kapitel 12:
Kårstyrelsen: Kapitel 13:
Kårens enheter: Kapitel 14:
Kommittéer: Kapitel 15:
Utöver dessa finns även till kåren anslutna
studerandesektioner enligt kapitel 16 samt
kårföreningar enligt kapitel 17.

4:1 Organisation Kårens verksamhet utövas på sätt denna stadga
föreskriver

Kommentar: tabellen med vilka kapitel som anses påverka hur kårens verksamhet stryks och enbart den första delen av lydelsen
står kvar, då hela stadgan beskriver hur kåren ska utöva sin verksamhet

4:2 Ansvar Organ inom kårens verksamhet ansvarar i första
hand inför den församling av vilken de har valts.

4:2 Ansvar Organ inom kårens verksamhet svarar inför den
församling av vilken det har valts.

Kommentar: Förtydligar att alla organ alltid ska svara inför den församling som de väljs av. Förtydligandet gör det uppenbart
att den explicita listan i reglementet kan tas bort. Dessutom finns inget egentligt värde med att ett organ ska svara inför flera
instanser, därmed stryks ”i första hand”.

4:3 Beslutsfattande
organ

Beslut inom kåren kan fattas av:
• Fullmäktige
• Kårstyrelsen
• Besvärsnämnden

Fullmäktige och kårstyrelsen har rätt att delegera
sina beslut till lämpligt protokollförande kårorgan.

4:3 Beslutsfattande
organ

Beslut inom kåren kan fattas av:
• Fullmäktige
• Kårstyrelsen
• Besvärsnämnden

Fullmäktige och kårstyrelsen har rätt att delegera
sina beslut till lämpligt protokollförande kårorgan.

4:4 Organisations-
nummer

Kårens organisationsnummer är 857200-2577 4:4 Organisations-
nummer

Kårens organisationsnummer är 857200-2577.

Ersätter 5:7: Kårens anställda avser direktör och
övriga personer anställda vid kåren enligt särskilt
anställningskontrakt.

4:5 Anställda Kårens anställda avser direktören med stab anställda
för kårens förvaltning.

Ersätter 5:8: Direktör anställes och entledigas av
kårstyrelsen.

4:6 Direktör Kårstyrelsen ska utse en direktör och fastställa
instruktioner för denna.
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Reglemente

4:2 Ansvar Inför fullmäktige ansvarar:
• Kårstyrelsen
• Stiftelsestyrelseledamot
• Chalmers Studentkårs valberedning
• Valnämnden
• Besvärsnämnden
• Revisorerna
• Cortègens granskningsnämnd
• Valkommissionen

Övriga organ ansvarar i första hand inför
kårstyrelsen.

Stryks

Kommentar: stadgan 4:2 specificerar att organ svarar inför den församling av vilken de valts. Därmed är denna listan överflödig
och riskerar att bli bortglömd om nya organ som svarar inför FuM läggs till.
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25 januari 2023

5 Funktionärer
Föredragande: Ruben Seyer

Sammanfattning
The term ‘förtroendevald’ is removed as it has caused confusion at the Union level due to the way
several divisions use this term. Instead we redefine ‘funktionär’ to encompass all elected and ap-
pointed positions. TheManaging Director and other employees do not require the regulations in this
chapter, and in any case they should be regulated solely by the Board.

The ability to make exceptions to the eligibility requirements is limited to the constituion and the
bylaws.

Provisions. corresponding to longstanding practice, are made to regulate resignations. By-elections
are clarified accordingly to be for the remaining term. Votes of no confidence in the council now
require a two-thirds majority, but this allows the different regulations in the old constitution to be
combined into a single one.

Bakgrund
Arbetsgruppen har mottagit önskemål om att den nya stadgan ska klargöra relationen mellan be-
greppen ”funktionär”, ”förtroendevald”, och ”förtroendepost”. Vår ståndpunkt är att detta grundar
sig i att flera sektioner särskiljer ordinarie poster och förtroendeposter, med viktigare uppdrag och
följaktligen mer ansvar inför sektionsorganen. Motsvarande skillnad finns inte i kårens styrdoku-
ment. Vissa poster särbehandlas (t.ex. är uppdragen fullmäktigeledamot och kårledningen unika,
ordförande och kassörer i kommittéer har särskilda regler) men inte som en konsekvens av att de hör
till en speciell kategori. Därför förefaller det enklast att ta bort dessa begrepp helt och hållet och in-
föra en enhetlig kategori av funktionärer. Samtidigt finns det inget behov av att ha samma regler för
direktören med stab; för dem gäller andra regler och dessa ska lämnas åt kårstyrelsen att bestämma
som ett led i deras förvaltningsuppdrag.

Möjligheten att göra undantag för valbarhetskraven begränsas explicit till stadga och reglemente.
Vi är medvetna om fall där det har reglerats i ”lägre” dokument men anser att undantag från en
stadgebestämmelse endast kan göras i dokument på högsta nivå under fullmäktige. Motsvarande
tolkning har också använts under 22/23 i fråga om Chalmersspexet.

Införandet av en kort bestämmelse för entlediganden tydliggör praxis för hur besluten kan tas och
låter samma bestämmelser tillämpas både vid avsägelser och misstroende. Misstroendebestämmel-
serna för funktionärer och stiftelsestyrelseledamot slås ihop. Därför höjs kravet till två tredjedelars
majoritet, och inspektor samt talman får rätt att väcka misstroende.
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Stadga

5:1 Funktionärer Kårens funktionärer avser förtroendevalda och
anställda.

Utgår

Kommentar: Bestämmelser om anställda flyttas i stället till kapitlet om kårledningen. Detta kapitel ska nu uteslutande reglera
”valda” funktionärer, dvs. tidigare kallat förtroendevalda.

5:2 Förtroende-
valda

Kårens förtroendevalda avser:
• Fullmäktiges ledamöter och suppleanter
• Av fullmäktige utsedda till förtroendeposter
• Av kårstyrelsen utsedda till förtroendeposter

Förtroendevald skall vara medlem i kåren om ej annat
stadgas.

5:1 Funktionärer Kårens funktionärer avser:
• Fullmäktiges ledamöter och suppleanter
• Av fullmäktige valda till uppdrag
• Av kårstyrelsen utsedda till uppdrag

Funktionär ska vara medlem, om inte stadga eller
reglemente annat föreskriver.

Kommentar: Genom att låta begreppet ”förtroendevald” utgå så försvinner också den historiska tolkningsdiskussionen om det
finns någon skillnad mellan förtroendevalda och ”vanliga” valda. Begreppet ”förtroendepost” har också vållat förvirring och tas
bort. Begreppet ”medlem” är definierat i kap. 2 och behöver ej kvalificeras. Till sist stramas möjligheten att göra undantagen åt;
de skyddas i stadga och reglemente och kan därmed endast göras av fullmäktige.

5:3 Åliggande och
befogenheter

Funktionärers åligganden och befogenheter regleras i
arbetsbeskrivningar, instruktioner eller i särskilda
fall i stadgan.

5:2 Uppdrag Funktionärers uppdrag regleras genom
arbetsbeskrivningar, arbetsordningar, instruktioner
och i särskilda fall genom stadga och reglemente.

Kommentar: Omformulering för att bättre motsvara verksamheten i dag.

Ny bestämmelse 5:3 Entledigande Funktionär entledigas av väljande församling efter
begärd avsägelse eller bifallen misstroendeförklaring.

Kommentar: Ny bestämmelse för att motsvara den praxis som i dag tillämpas.

5:5 Fyllnadsval Då förtroendevald, utom fullmäktigeledamot,
avslutar sitt uppdrag i förtid skall fyllnadsval ske.
Fyllnadsval sker på samma sätt som ordinarie val i
fråga om beredning och väljande församling.

5:4 Fyllnadsval Då funktionär entledigas får fyllnadsval ske för
återstående mandatperiod. Fyllnadsval sker på
samma sätt som ordinarie val i fråga om beredning
och väljande församling. Undantag finns för
fullmäktiges ledamöter och suppleanter i 7:20 och för
stiftelsestyrelseledamot i 13:5.

Kommentar: Förtydligande av bestämmelsen, i synnerhet i förhållande till undantaget för stiftelsestyrelseledamot som tidigare
saknades. I den praktiska tillämpningen har denna bestämmelse tolkats som att inget krav på fyllnadsval finns; ofta brukar
fullmäktige underlåta att fyllnadsvälja om bara en mindre del av mandatperioden återstår. Denna möjlighet förtydligas.
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5:4 Misstroende-
förklaring

Då förtroendevald, utom fullmäktigeledamot eller
stiftelsestyrelseledamot, anses missköta sitt uppdrag
kan misstroendeförklaring riktas mot denna.
Rätt att rikta misstroendeförklaring gentemot
förtroendevalda som i första hand ansvarar inför
fullmäktige tillkommer:

• Kårstyrelsen
• Fullmäktigeledamot
• 100 medlemmar

Rätt att rikta misstroendeförklaring gentemot
förtroendevalda som i första hand ansvarar inför
kårstyrelsen tillkommer:

• Kårstyrelseledamot
• Fullmäktigeledamot
• 100 medlemmar

Misstroendeförklaring resulterar i
misstroendevotum i den församling inför vilken man
i första hand ansvarar. Bifallen
misstroendeförklaring resulterar i att
förtroendevald, mot vilken misstroendeförklaringen
riktats, entledigas från sitt uppdrag.
Misstroendeförklaring behandlas som motion i
fullmäktige och som ordinarie beslutspunkt i
kårstyrelsen.

5:5 Misstroende-
förklaring

En funktionär, undantaget fullmäktiges ledamöter och
suppleanter, kan av väljande församling förklaras ha
förlorat dess förtroende.

5:5a Misstroende-
förklaring:
inför
fullmäktige

Rätten att inför fullmäktige väcka
misstroendeförklaring har:

• Kårstyrelsen
• Fullmäktigeledamot
• 100 medlemmar
• Inspektor
• Talman

Förtroendet anses förlorat om minst två tredjedelars
majoritet av antalet närvarande ledamöter och
tjänstgörande suppleanter så beslutar.
Yrkande om misstroendeförklaring behandlas som
motion.

5:5b Misstroende-
förklaring:
inför
kårstyrelsen

Rätten att inför kårstyrelsen väcka
misstroendeförklaring har:

• Kårstyrelseledamot
• Fullmäktigeledamot
• 100 medlemmar
• Inspektor

Yrkande om misstroendeförklaring behandlas som
ordinarie beslutspunkt.

Kommentar: Bestämmelser om misstroendeförklaring omorganiseras när möjligheten till entledigande nu står separat.
Misstroendeförklaringen för stiftelsestyrelseledamot slås ihop med den generella bestämmelsen för de som ansvarar inför
fullmäktige. För att kompensera höjs kraven på sådana beslut.

5:6 Arvoden Arvoden till förtroendevalda fastställes av
fullmäktige.

5:6 Arvoden Arvoden till funktionärer fastställs av fullmäktige.

5:7 Anställda Kårens anställda avser direktör och övriga personer
anställda vid kåren enligt särskilt
anställningskontrakt.

Ersätts av 4:5

5:8 Anställningar
och
entlediganden

Direktör anställes och entledigas av kårstyrelsen. Ersätts av 4:6

5:9 Lön Direktörens lön fastställes av kårstyrelsen. Utgår

Kommentar: Bestämmelser om anställda flyttas i stället till kapitlet om organisation.
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6 Fullmäktige
Föredragande: Hugo Simonsson

Summary
The chapter has been simplified and updated in accordance with modern customs.

The old constitution mandated that the council decide some matters that are internal to our compa-
nies in accordance with a special procedure (equal decisions separated by an election to the council).
The new proposal mandates that the council use the special procedure for decisions that change the
union’s relation to those companies.

The board’s ability to act as the council when it is not in session is clarified to only be possible outside
of the regular term of September 1st–June 14th.

The council is required, instead of encouraged to have two meetings per study period.

The nomination commission is added into the requirements for study period 2 so that the time frame
for the election of the union’s member in the board of the Chalmers foundation aligns with the rest
of the constitution.

Some rules regarding the building fund are moved to chapter 18.

The rules for changing the constitution and by-laws are changed in chapter 20. Some changes are
made in this chapter in accordance with that.

Some deadlines and rules regarding matters before the council are clarified and changed. The requi-
rement for 16 days notice for member bills that change the constitution or by-laws is removed. They
are subject to the ordinary requirement of 14 days notice instead. The deadline for simple questions
is moved from three weekdays to four days in order to remove the dependency on weekdays. The de-
adline for interpellations is moved from three weekdays to seven days since successive union boards
have expressed frustration with the short notice for complicated interpellations.

What an ”investigation” is in the context of a simple question or interpellation is clarified: a note in
the minutes, referral or a task force.

In general, the rules about special majorities are clarified to be a part of the entire number of present
members and serving deputy members. Before, it was usually just a majority of those voting. The
change means that abstaining on a vote that requires a special majority in practice is the same as
voting against it. The task force wanted to remove the ability for some matters to be (hypothetically)
approved with one person voting for, and the rest of the council abstaining.

The structure of the constitution’s rules about the rights of different people at meetings has been
changed. No big changes are done in the contents of those rules.

If the council decides that a matter be handled behind closed doors, only some people may remain
in the meeting. Who those people are was unclear in the old constitution and by-laws. This has the-
refore been clarified to include members, deputy members (both serving and not currently serving),
members of the speaker’s presidium and others that the council decides to co-opt.

The rules regarding elections are clarified, in particular in situations wheremore than two people are
contenders for a position. The new rules are materially equivalent to the rules regarding elections in
the Riksdag Act (Riksdagsordningen).

The consitutionally backed ability to removemembers of the council if they do not partake in council
meetings is introduced. Earlier, it has just been custom to do so.

The rules regarding publicising summons and minutes to council meetings have been simplified.
In particular, the concrete way in which they are publicised has been moved to the by-laws. The
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constitution only stipulates that they should be made available to members. The proposed by-laws
require summons and minutes to be uploaded to the union’s website.

The rules about proclamating decisions of the council are removed. Such proclamations are no long-
er made. This has effects on the university board’s ability to review decisions by the council that
obviously go against the purpose of the union. The rules therefore change because of it. The group
of people that can request such a review is also widened to not only be 100 members or 10 % of
members, adding the inspector, the union board and any of the auditors.

The ability for the council to create task forces is codified.

The red proposal: Creates the speaker’s presidium in the constitution, and adds the secretary to it.
There are a few other changes throughout the constitution and bylaws in order to make the change
consistent throughout the documents.

21 (137)



6 FULLMÄKTIGE Preliminary report CTF
25 januari 2023

Stadga

6:1 Befogenheter Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ.
Fullmäktige handhar kårens angelägenheter på sätt
som föreskrives i detta kapitel.
Fråga av större principiell betydelse skall avgöras av
fullmäktige.
Fullmäktige agerar bolagsstämma åt Chalmers
Studentkårs helägda bolag. Chalmers Studentkårs
helägda bolag förtecknas i reglementet. För beslut av
större principiell karaktär rörande förändringar inom
dessa bolag, såsom avyttring av fastigheter eller aktier,
krävs likalydande beslut vid två
fullmäktigesammanträden åtskilda av val.
Fullmäktige behandlar förvaltningsberättelse och
revisorernas berättelse för Stiftelsen Chalmers
Studenthem samt tar ställning till frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen för densamma.

6:1 Befogenheter Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ.
Fullmäktige handhar kårens angelägenheter på sätt
som föreskrivs i detta kapitel.
Fråga av större principiell betydelse ska avgöras av
fullmäktige.

6:2 Kårens
helägda bolag

Fullmäktige agerar bolagsstämma åt kårens helägda
bolag, vilka förtecknas i reglementet. För beslut av
större principiell karaktär rörande förändringar i
kårens förhållande till dessa bolag krävs likalydande
beslut vid två fullmäktigesammanträden åtskilda av
kandidatur och val till fullmäktige.

6:3 Stiftelsen
Chalmers
Studenthem

Fullmäktige behandlar förvaltningsberättelse och
revisorernas berättelse för Stiftelsen Chalmers
Studenthem samt tar ställning till frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen för densamma.

Kommentar: Bestämmelsen delas upp i tre delar för att förenkla och
förtydliga. I övrigt ändras paragraf 2 så att bestämmelsen om vilka större
beslut som ska tas av fullmäktige. Den tidigare bestämmelsen kan vi inte
applicera då kåren som ägare av våra helägda bolag inte ska detaljstyra
bolagen. Den nya bestämmelsen inför större krav på större beslut som rör
bolagen.
Den nya versionen av bestämmelsen är ämnad att täcka in exempelvis att
avyttra fastigheter till bolagen, att avyttra kårens aktier i bolag eller att
kåren införskaffar nya aktier.

6:2 Sammansätt-
ning

Fullmäktige består av 35 ledamöter.
I ledamots ställe kan suppleant inträda. Fullmäktige
och suppleanter utses årligen i val.
Frånträder ledamot eller suppleant sitt uppdrag
utses ersättare enligt 7:18. Därvid skall anteckning
göras i fullmäktiges protokoll.

6:4 Sammansätt-
ning

Fullmäktige består av 35 ledamöter.
I ledamots ställe kan suppleant inträda. Ledamöter
och suppleanter utses årligen i val.
Frånträder ledamot eller suppleant sitt uppdrag
utses ersättare enligt 7:20. Därvid ska anteckning
göras i fullmäktiges protokoll.

Kommentar: Förtydligat och uppdaterat hänvisningen i enlighet med ny
valordning.
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6:3 Mandatperiod Fullmäktige samlas till sammanträden endast under
tiden 1 september–14 juni. Dock utövar nyvalt
fullmäktige före denna tid de befogenheter - och
endast dessa - som framgår av 6:5.

6:5 Mandatperiod Fullmäktige samlas till sammanträden endast under
tiden 1 september—14 juni. Dock utövar nyvalt
fullmäktige före denna tid de befogenheter som
framgår av 6:7.
Utanför tidsspannet i första stycket är kårstyrelsen
fullmäktiges ställföreträdare. Beslut som fattas som
fullmäktiges ställföreträdare ska lyftas till
nästkommande fullmäktigesammanträde för
fastställande.

Kommentar: I första stycket uppdateras hänvisningen och i övrigt förenklas.
Andra stycket flyttas från 13:1 och förtydligas.

6:4 Sammanträden Fullmäktige sammanträder på kallelse av talman.
Dag och tid för sammanträde fastställes av
kårstyrelsen efter samråd med talman.
Fullmäktige bör ha minst två beslutsmöten per
läsperiod under sin mandatperiod. Läsperioderna
och tillhörande läsveckor är enligt Chalmers
läsårsindelning.
Nyvalt fullmäktige skall, innan sin mandatperiod,
hålla konstituerande sammanträde i maj månad.

6:6 Sammanträden Fullmäktige sammanträder på kallelse av talman.
Dag och tid för fullmäktiges ordinarie sammanträden
fastställes av kårstyrelsen efter samråd med talman.
Fullmäktige ska sammanträda minst två gånger per
läsperiod under sin mandatperiod. Läsperioderna
och tillhörande läsveckor är enligt högskolans
läsårsindelning.

Kommentar: Ändringen förtydligar och tar bort en bestämmelse som redan
finns i nya 6:7. I övrigt kodifierar ändringen den praxis som rått den senare
tiden om att ha två sammanträden per läsperiod.

6:5 Konstituerande
sammanträde

Det nyvalda fullmäktige skall sammanträda i maj
månad till konstituerande sammanträde.
Konstituerande sammanträde utlyses, öppnas och
leds av kårstyrelsens ordförande intill dess talman
valts.
Vid konstituerande sammanträde åligger det
fullmäktige att:

• För sin nästkommande mandatperiod välja tal-
man och vice talman.

• Välja ledamöter i Chalmers Studentkårs valbered-
ning, enligt 8:2.

• För sin nästkommande mandatperiod fastställa
sammanträdesordningen.

6:7 Konstituerande
sammanträde

Det nyvalda fullmäktige ska sammanträda till
konstituerande sammanträde i maj.
Konstituerande sammanträde utlyses, öppnas och
leds av kårordförande till dess att talman valts.
Vid konstituerande sammanträde åligger det
fullmäktige att:

• För nästkommande mandatperiod välja:
– Talman och vice talman.
– Valberedningen, enligt 8:2.

• För nästkommande mandatperiod fastställa sam-
manträdesordningen.

Kommentar: Ändringen ersätter ”kårstyrelsens ordförande” med
”kårordförande”, i linje med ändringarna som föreslås i resten av stadgan. I
övrigt följs samma struktur som paragraferna om övriga sammanträden.
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6:5 Konstituerande
sammanträde

Det nyvalda fullmäktige skall sammanträda i maj
månad till konstituerande sammanträde.
Konstituerande sammanträde utlyses, öppnas och
leds av kårstyrelsens ordförande intill dess talman
valts.
Vid konstituerande sammanträde åligger det
fullmäktige att:

• För sin nästkommande mandatperiod välja tal-
man, vice talman och sekreterare.

• Välja ledamöter i Chalmers Studentkårs valbe-
redning, enligt 8:2.

• För sin nästkommande mandatperiod fastställa
sammanträdesordningen.

6:7 Konstituerande
sammanträde

Det nyvalda fullmäktige ska sammanträda i maj
månad till konstituerande sammanträde.
Konstituerande sammanträde utlyses, öppnas och
leds av kårordförande till dess att talman valts.
Vid konstituerande sammanträde åligger det
fullmäktige att:

• För nästkommande mandatperiod välja:
– Talmanspresidiet, enligt 6:20.
– Valberedningen, enligt 8:2.

• För nästkommande mandatperiod fastställa sam-
manträdesordningen.

Kommentar: Ändringen är likadan som linje grå, förutom att
talmanspresidiet ersätter talman och vice talman. Följden av övriga
ändringar i linje röd är att även fullmäktiges sekreterare väljs på
konstituerande fullmäktigemöte.

6:6 Läsperiod 1 Före utgången av läsperiod 1 åligger det fullmäktige
att:

• Fastställa slutlig verksamhetsplan för inneva-
rande räkenskapsår.

• Fastställa slutlig budget för innevarande räken-
skapsår.

• Fastställa medlemsavgifter i Chalmers Student-
kår för kommande vårtermin.

• Besluta om avsättning till Byggnadsfonden,
som skall vara lägst 5 % av influtna medlems-
avgifter.

• Vartannat år revidera ägardirektiven till AB
Chalmers Studentkårs Företagsgrupp.

6:8 Läsperiod 1 Före utgången av läsperiod 1 åligger det fullmäktige
att:

• Fastställa slutlig verksamhetsplan för inneva-
rande räkenskapsår.

• Fastställa slutlig budget för innevarande räken-
skapsår.

• Fastställa medlemsavgifter för kommande vår-
termin.

• Besluta om avsättning till byggnadsfonden, en-
ligt 18:2.

• Vartannat år revidera ägardirektiven till kårens
helägda bolag.

Kommentar: Ändringen förtydligar och hänvisar till bestämmelsen om
byggnadsfonden i 18:2 istället för att ha bestämmelsen i kapitlet om
fullmäktige.

24 (137)



6 FULLMÄKTIGE Preliminary report CTF
25 januari 2023

6:7 Läsperiod 2 Före utgången av läsperiod 2 åligger det fullmäktige
att:

• Granska kårstyrelsens berättelse över kårens
verksamhet och ekonomi för föregående räken-
skapsår.

• Behandla revisorernas berättelse över det gång-
na verksamhetsårets förvaltning.

• Fastställa resultaträkning och balansräkning för
föregående räkenskapsår.

• Besluta om disposition av överskott eller täc-
kande av underskott.

• Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsårs kårstyrelse, direktör samt övri-
ga organ och valda funktionärer.

• Välja besvärsnämnden, enligt 10:1.
• Välja Cortègens granskningsnämnd, enligt
11:2.

• Vartannat år välja inspektor och proinspektor,
enligt 3:3.

• För innevarande verksamhetsår välja valnämnd,
enligt 9:1.

• För nästkommande kalenderår välja:
– Kårens ledamöter i Stiftelsen Chalmers
Studenthems styrelse.

– Kårens revisorer i Stiftelsen Chalmers Stu-
denthem.

6:9 Läsperiod 2 Före utgången av läsvecka 4 i läsperiod 2 åligger det
fullmäktige att:

• I förekommande fall välja valkommision, enligt
12:7.

Före utgången av läsperiod 2 åligger det fullmäktige
att:

• Granska kårstyrelsens berättelse över kårens
verksamhet och ekonomi för föregående räken-
skapsår.

• Behandla revisorernas berättelse över det gång-
na verksamhetsårets förvaltning.

• Fastställa resultaträkning och balansräkning för
föregående räkenskapsår.

• Besluta om disposition av överskott eller täc-
kande av underskott.

• Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsårs kårstyrelse, direktör samt övri-
ga organ och valda funktionärer.

• För innevarande verksamhetsår välja valnämnd,
enligt 9:1.

• För nästkommande verksamhetsår välja:
– Besvärsnämnden, enligt 10:1.
– Cortègens granskningsnämnd, enligt 11:2.

• För nästkommande kalenderår välja:
– Kårens ledamöter i Stiftelsen Chalmers
Studenthems styrelse.

– Kårens revisorer i Stiftelsen Chalmers Stu-
denthem.

• Vartannat år välja inspektor och proinspektor,
enligt 3:3.

Kommentar: Ändringen tar paragrafen i linje med övriga ändringar i
6:7-6:11. Utöver det läggs valkommisionen in för att den inte ska glömmas
bort.
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6:8 Läsperiod 3 Före utgången av läsperiod 3 åligger det fullmäktige
att:

• På förslag från valnämnden fastställa dagar och
platser för val till fullmäktige.

• Fastställa preliminär arvoderingsplan för kom-
mande verksamhetsår.

• Besluta ompreliminär avsättning till Byggnads-
fonden, som skall vara lägst 5 % av influtna
medlemsavgifter.

• Fastställa medlemsavgifter i Chalmers Student-
kår för kommande hösttermin.

• För nästkommande verksamhetsår välja leda-
möter i Stiftelse Chalmers Studenter.

• Fastställa värden på indikatorerna i visions- och
uppdrags-dokumentet.

6:10 Läsperiod 3 Före utgången av läsperiod 3 åligger det fullmäktige
att:

• På förslag från valnämnden fastställa dagar och
platser för val till fullmäktige.

• Fastställa arvoderingsplan för kommande verk-
samhetsår.

• Besluta om preliminär avsättning till byggnads-
fonden, enligt 18:2.

• Fastställa medlemsavgifter i Chalmers Student-
kår för kommande hösttermin.

• Fastställa värden på indikatorerna i visions- och
uppdragsdokumentet.

Kommentar: Ändringen ändrar namnet på preliminär arvoderingsplan till
arvoderingsplan. I övrigt tar ändringen paragrafen i linje med övriga
ändringar i 6:7-6:11.

6:9 Läsperiod 4 Före utgången av läsvecka 4 åligger det fullmäktige
att:

• Fastställa visions-och uppdragsdokumentet.
• För nästkommande verksamhetsår välja:

– Kårstyrelsens ordförande och vice ordföran-
de.

– Övriga ledamöter i kårstyrelsen, vilka är för-
tecknade i reglementet.

– Övriga ledamöter i kårledningen, vilka är för-
tecknade i reglementet.

– En auktoriserad revisionsbyrå, med en hu-
vudrevisor som företräder denna.

– Fyra lekmannarevisorer med ansvar för
verksamhets- samt ekonomisk revision.

– Kårens ledamöter i högskolans styrelse.
Före utgången av läsperiod 4 åligger det fullmäktige
att:

• Fastställa preliminär verksamhetsplan för näst-
kommande räkenskapsår.

• Fastställa preliminär budget för nästkommande
räkenskapsår.

• Fastställa protokoll över förrättat val till full-
mäktige.

6:11 Läsperiod 4 Före utgången av läsvecka 4 i läsperiod 4 åligger det
fullmäktige att:

• Fastställa visions- och uppdragsdokumentet.
• För nästkommande verksamhetsår välja:

– Samtliga ledamöter i kårledningen, enligt
14:1.

– En auktoriserad revisionsbyrå, med en hu-
vudrevisor som företräder denna, enligt
19:1.

– Fyra lekmannarevisorer, enligt 19:1.
– Kårens ledamöter i högskolestyrelsen.

Före utgången av läsperiod 4 åligger det fullmäktige
att:

• Fastställa preliminär verksamhetsplan för näst-
kommande räkenskapsår.

• Fastställa preliminär budget för nästkommande
räkenskapsår.

• Fastställa protokoll över förrättat val till full-
mäktige.
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Kommentar: Ändringen konsoliderar kårledningsinvalen till en rad istället
för tre, i syfte att förenkla paragrafen.

6:10 Utlysande Rätt att hos talman, skriftligen med angivande av
ärende, begära utlysande av
fullmäktigesammanträde tillkommer:

• Kårstyrelsen.
• Inspektor.
• 10 fullmäktigeledamöter.
• 50 medlemmar.
• Envar av kårens revisorer.

Fullmäktigesammanträde skall hållas inom tre veckor
från det behörig framställan gjorts.

6:12 Utlysande Rätt att hos talman, skriftligen med angivande av
ärende, begära utlysande av
fullmäktigesammanträde tillkommer:

• Kårstyrelsen.
• Inspektor.
• 10 fullmäktigeledamöter.
• 50 medlemmar.
• Envar av kårens revisorer.

Fullmäktigesammanträde ska hållas inom 21 dagar
från det behörig begäran framställts.

Kommentar: Hänvisningen till veckor byts ut till dagar i syfte att förenkla.

6:11 Kallelse Kallelsen jämte preliminär föredragningslista skall
utsändas till ledamöter och suppleanter i fullmäktige,
studerandesektions styrelser, kårstyrelsen,
stiftelsestyrelseledamot, direktör, revisorer, berörda
kårfunktionärer samt inspektor och proinspektor minst
två veckor före sammanträdet och samtidigt anslås på
kårens anslagstavla.

6:13 Kallelse
inklusive
preliminär
föredragningslista

Kallelse inklusive preliminär föredragningslista ska
minst fjorton dagar före sammanträdet skickas ut till:

• Fullmäktigeledamöter
• Suppleanter
• Sektionsstyrelser
• Kårledningen
• Stiftelsestyrelseledamot
• Direktör
• Revisorer
• Inspektorer

Kallelsen inklusive preliminär föredragningslista ska
också offentliggöras för kårens medlemmar minst
fjorton dagar före sammanträdet i enlighet med
reglementet.
Handlingar i fråga om ändring av stadga eller
reglemente ska finnas med i kallelse inklusive
preliminär föredragningslista.

Kommentar: Ändringen introducerar en punktlista istället för en
uppräkning. Ändringen gör också att metoden för offentliggörande av
kallelse och preliminär föredragningslista bestäms i reglemente istället för
stadgan, för att vara mer flexibel och framtidssäkrad.
Bestämmelsen om stadga och reglemente flyttas hit för att alla bestämmelser
om kallelser ska finnas på ett ställe.
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6:17 Slutlig före-
dragningslista
och
handlingar

Slutlig föredragningslista och till sammanträdet
hörande handlingar skall distribueras till de som får
kallelsen enligt 6:11 senast sju dagar före
sammanträde. Vid förhinder för fullmäktigeledamot
att delta vid sammanträde åligger det denne att
snarast meddela vederbörande suppleant härom
samt att till denne överlämna utsända handlingar.

6:14 Slutlig före-
dragningslista
och
tillhörande
handlingar

Slutlig föredragningslista och tillhörande handlingar
ska distribueras till de som får kallelse inklusive
preliminär föredragningslista enligt 6:13 senast sju
dagar före sammanträde.
Slutlig föredragningslista och tillhörande handlingar
ska också offentliggöras för kårens medlemmar minst
sju dagar före sammanträdet i enlighet med
reglementet.
Handlingar i fråga om ändring av stadga eller
reglemente ska finnas med i slutlig föredragningslista
och tillhörande handlingar.

Kommentar: Bestämmelsen flyttas till 6:14 för att passa bättre i ordningen.
Utöver detta utgår andra meningen för att den inte har någon betydelse i en
digital värld. Tillägget säger att även slutlig föredragningslista ska
offentliggöras enligt bestämmelser i reglementet.
Bestämmelsen om stadga och reglemente flyttas hit för att alla bestämmelser
om kallelser ska finnas på ett ställe.

6:12 Motion Medlem som önskar ta upp fråga på
föredragningslistan skall anmäla detta skriftligen till
talman senast fjorton dagar före sammanträdet.
Dock skall motion gällande ändring i stadga eller
reglemente vara talman tillhanda senast sexton
dagar före sammanträdet.
Kårstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över sådan
fråga.

6:15 Motion Motion som medlem önskar ta upp under
fullmäktigesammanträde ska vara talman skriftligen
tillhanda senast fjorton dagar före sammanträdet.
Kårstyrelsen ska bemöta samtliga inkomna motioner.
Sådant bemötande ska vara talman skriftligen
tillhanda senast åtta dagar före sammanträdet.

Kommentar: Ändringen gör att motioner inte bara ska anmälas, utan även
vara talman tillhanda i tid. Ändringar förtydligar också att kårstyrelsen ska
bemöta, och inte bara ha möjlighet att yttra sig över motioner. Ändringen
inför också en deadline för bemötanden så att de kan skickas ut med den
slutliga föredragningslistan. Bestämmelsen med tidigare deadline för stadge-
och reglementesändringar utgår då den inte verkar ha ett syfte.

6:13 Proposition Proposition avlägges av kårstyrelsen och skall
anmälas skriftligen till talman senast åtta dagar före
sammanträdet. Proposition gällande ändring i
stadga eller reglemente skall vara talman tillhanda
senast fjorton dagar före sammanträdet.

6:16 Proposition Proposition föreslås av kårstyrelsen och ska vara
talman skriftligen tillhanda senast åtta dagar före
sammanträdet. Dock ska proposition gällande
ändring i stadga eller reglemente vara talman
skriftligen tillhanda senast fjorton dagar före
sammanträdet.

Kommentar: Ändringen gör att propositioner inte bara ska anmälas, utan
även vara talman tillhanda i tid.
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6:14 Enkel fråga Medlem kan skriftligen lämna enkel fråga till
kårstyrelsens presidium senast tre vardagar före
fullmäktigesammanträde.
På enkel fråga skall svar ges vid sammanträdet av
kårstyrelsens ordförande eller annan
befattningshavare. Endast frågeställaren och den
svarande har rätt att, med replikrätt, delta i
debatten.
Fullmäktige kan vid behandling av enkel fråga endast
besluta om protokollsanmärkning eller utredning.

6:17 Enkel fråga Medlem kan ställa enkel fråga till kårledningen. Sådan
fråga ska vara talman skriftligen tillhanda senast fyra
dagar före fullmäktigesammanträde.
På enkel fråga ska svar ges vid sammanträdet av
ledamot i kårledningen. Endast frågeställaren och den
svarande har rätt att delta i debatten.
Fullmäktige kan vid behandling av enkel fråga
endast besluta om protokollsanmärkning, remiss
och/eller arbetsgrupp i syfte att utreda frågan.

Kommentar: Ändringen flyttar ansvaret för enkla frågor från kårstyrelsen
till kårledningen och byter vardagar mot dagar. Ändringen förtydligar också
vad utredning innebär.

6:15 Beredning av
ärenden

Fullmäktiges ärenden skall beredas av kårstyrelsen. Utgår

Kommentar: Arbetsgruppen har inte uppfattat varför denna bestämmelse
finns, och vad den innebär. Därför föreslås att den utgår.

6:16 Interpellation Fullmäktigeledamot kan skriftligen lämna
interpellation till kårstyrelsens presidium senast tre
vardagar före fullmäktigesammanträde.
Interpellation kan ställas till alla delar av kårens
verksamhet. Kårstyrelsen ansvarar för att
interpellation besvaras.
Debatt med anledning av interpellation är fri.
Fullmäktige kan vid behandling av interpellation
endast besluta om protokollsanmärkning eller
utredning.

6:18 Interpellation Fullmäktigeledamot kan ställa interpellation.
Interpellation ska vara talman skriftligen tillhanda
senast sju dagar före fullmäktigesammanträde.
Interpellation kan ställas till alla delar av kåren.
Kårledningen ansvarar för att interpellation besvaras.
Debatt med anledning av interpellation är fri.
Fullmäktige kan vid behandling av interpellation
endast besluta om protokollsanmärkning, remiss
och/eller arbetsgrupp i syfte att utreda frågan.

Kommentar: Ändringen förlänger marginalen innan ett
fullmäktigesammanträde för att en interpellation ska få lämnas in i syfte att
ge möjlighet till mer utvecklade svar. Ändringen förtydligar också att
interpellation ska lämnas in till talman istället för kårstyrelsens presidium.
Utöver detta förtydligar ändringen också vad utredning innebär.

6:18 Extra ärenden Vid fullmäktigesammanträde får ej till avgörande tas
upp ärende som inte angivits på slutlig
föredragningslista, såvida inte fullmäktige med minst
fyra femtedels majoritet så beslutar.

6:19 Extra ärenden Vid fullmäktigesammanträde får ej till avgörande tas
upp ärende som inte angivits på slutlig
föredragningslista, såvida inte fullmäktige så
beslutar med minst fyra femtedelar av antalet
närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter.

Kommentar: Ändringen förtydligar vad för slags majoritet som krävs. I
denna paragraf krävs en andel av antalet närvarande till skillnad mot antal
avgivna röster, för att skapa ett högre krav.
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6:19 Talman Talman kan ej vara ledamot av fullmäktige eller
kårledningen.
Talman eller vice talman skall leda fullmäktiges
sammanträden i överensstämmelse med denna
stadga och av fullmäktige fastställd
sammanträdesordning.

6:20 Talman Talman och vice talman får ej vara revisor,
fullmäktigeledamot eller kårledningsledamot.

6:19 Talman Talman kan ej vara ledamot av fullmäktige eller
kårledningen.
Talman eller vice talman skall leda fullmäktiges
sammanträden i överensstämmelse med denna
stadga och av fullmäktige fastställd
sammanträdesordning.

6:20 Talmans-
presidiet

Ledamot av talmanspresidiet får ej vara revisor,
fullmäktigeledamot eller kårledningsledamot.

Kommentar: Ändringen tar bort andra meningen tas bort då den redan finns
i reglementet. I övrigt läggs revisor till som ett inkompatibelt uppdrag till att
vara talman eller vice talman.

6:20 Närvaro-,
yttrande-,
förslags- och
rösträtt

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid
fullmäktigesammanträde tillkommer
fullmäktigeledamot och tjänstgörande suppleant.
Röstning genom ombud är ej tillåten.

6:21 Närvarorätt Närvarorätt vid fullmäktigesammanträde
tillkommer:

• Fullmäktigeledamot.
• Tjänstörande suppleant.
• Icke-tjänstgörande suppleant.
• Kårledningsledamot.
• Sektionsstyrelserepresentant.
• Direktör.
• Revisor.
• Ledamot av talmanspresidiet.
• Inspektor.
• Proinspektor.
• Nämndledamot.
• Stiftelsestyrelseledamot
• Kårens anställda.
• Person som söker en av fullmäktige utlyst post
under aktuell punkt på föredragningslistan.

• Person som ett ärende specifikt avser, exempel-
vis i förtroende- eller dechargefråga.

• Medlem.
• Andra som fullmäktige adjungerat med närva-
rorätt för visst ärende.

6:21 Närvaro-,
yttrande-,
förslagsrätt

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid
fullmäktigesammanträde tillkommer suppleant till
fullmäktige, kårledningsledamot,
sektionsordförande, stiftelsestyrelseledamot,
direktör, revisorer, talman och vice talman,
inspektor och proinspektor, ledamöter i nämnder,
medlem som tagit upp fråga enligt 6:12 eller 6:14
samt dessutom annan som fullmäktige med sig
adjungerar för visst ärende.

6:22 Medlemmars
närvarorätt

Närvarorätt vid fullmäktigesammanträde tillkommer
varje medlem.
Fullmäktige kan dock, om synnerliga skäl föreligger,
för visst ärende med minst fyra femtedels majoritet
besluta att överläggningen skall hållas inom stängda
dörrar.
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6:22 Yttranderätt Yttranderätt vid fullmäktigesammanträde
tillkommer:

• Fullmäktigeledamot.
• Tjänstgörande suppleant.
• Icke-tjänstgörande suppleant.
• Kårledningsledamot.
• Sektionsstyrelserepresentant.
• Direktör.
• Revisor.
• Ledamot av talmanspresidiet.
• Inspektor.
• Proinspektor.
• Nämndledamot.
• Stiftelsestyrelseledamot
• Kårens anställda.
• Person som söker en av fullmäktige utlyst post
under aktuell punkt på föredragningslistan.

• Person som ett ärende specifikt avser, exempel-
vis i förtroende- eller dechargefråga.

• Medlem som tagit upp fråga enligt 6:15 eller
6:17, under den frågans hantering.

• Andra som fullmäktige adjungerat med yttran-
derätt för visst ärende.

6:23 Förslagsrätt Förslagsrätt vid fullmäktigesammanträde
tillkommer:

• Fullmäktigeledamot.
• Tjänstgörande suppleant.
• Icke-tjänstgörande suppleant.
• Kårledningsledamot.
• Sektionsstyrelserepresentant.
• Direktör.
• Revisor.
• Ledamot av talmanspresidiet.
• Inspektor.
• Proinspektor.
• Nämndledamot.
• Stiftelsestyrelseledamot
• Medlem som tagit upp fråga enligt 6:15 eller
6:17, under den frågans hantering.

• Andra som fullmäktige adjungerat med för-
slagsrätt för visst ärende.
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6:24 Rösträtt Rösträtt vid fullmäktigesammanträde tillkommer:
• Fullmäktigeledamot.
• Tjänstgörande suppleant.

Kommentar: Paragrafer 6:20-6:22 görs om och blir en paragraf per rättighet
istället för nuvarande struktur. Syftet är att förtydliga vilka som har varje
rättighet. Andra meningen i bestämmelsen flyttas till 6:30.
Andra meningen i 6:21 flyttas till egen paragraf om stängda dörrar.
Se även kommentaren till 6:20.

6:25 Stängda
dörrar

Fullmäktige kan, om synnerliga skäl föreligger, för
visst ärende med minst fyra femtedels majoritet av
antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande
suppleanter besluta att överläggningen ska hållas
bakom stängda dörrar. Om sådant yrkande bifalls får
endast följande närvara:

• Fullmäktigeledamot
• Tjänstgörande suppleant.
• Icke-tjänstgörande suppleant.
• Ledamot av talmanspresidiet.
• Andra som fullmäktige adjungerat med sig för
visst ärende som hanteras bakom stängda dör-
rar.

Kommentar: Bestämmelsen flyttas ut från 6:22 till egen paragraf. Utöver
detta ändras det för att förtydliga att fyra femtedelar av antalet närvarande
ledamöter och tjänstgörande suppleanter krävs, för att skapa ett högre krav.
Ändringen förtydligar också vilka som får stanna kvar om fullmäktige
beslutar om stängda dörrar. Icke-tjänstgörande suppleanter inkluderas då de
kan behöva träda i tjänst när som helst under ärendet. Då bör de få vara
närvarande vid hela ärendet.
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6:26 Beslutsförhet Fullmäktige kan fatta beslut vid sammanträde som
utlyses enligt 6:11. För beslutsförhet krävs att minst
tolv ledamöter och tjänstgörande suppleanter är
närvarande. Är färre än arton ledamöter och
tjänstgörande suppleanter närvarande då beslut skall
fattas, kan detta ske endast om ingen ledamot yrkar
på bordläggning.
Särskild stadga för beslutsförhet finns för följande
frågor:

• Val av hedersledamot
Enligt 2:6

• Beslut av principiell karaktär för kårens bolag
Enligt 6:1

• Extra ärende på fullmäktigesammanträde
Enligt 6:18

• Beslut om stängda dörrar
Enligt 6:22

• Entledigande av stiftelsestyrelseledamot
Enligt 12:6

• Upphävande av sektionsstatus
Enligt 16:10

• Användning av byggnadsfond
Enligt 18:2

• Stadgeändring
Enligt 20:2

• Reglementesändring
Enligt 20:3

• Upplösning av kåren
Enligt 21:1

I övriga fall gäller som fullmäktiges beslut den
mening som erhåller mer än hälften av antalet
avgivna röster. Vid lika röstetal gäller som
fullmäktiges beslut den mening som biträdes av
talman.

6:27 Beslutsförhet Fullmäktige kan endast fatta beslut vid
sammanträde som utlyses enligt 6:13. För
beslutsförhet krävs att minst tolv ledamöter och
tjänstgörande suppleanter är närvarande. Är färre än
aderton ledamöter och tjänstgörande suppleanter
närvarande då beslut ska fattas kan detta ske endast
om ingen ledamot yrkar på bordläggning.

Kommentar: Punktlistan försvinner då den inte tillför något avsevärt. Sista
bestämmelsen flyttas till 6:30 tillsammans med övriga bestämmelser om
omröstningar.
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6:24 Val Den är vald som erhållit mer än hälften av de avgivna
rösterna. Om sådan röstövervikt ej nås, skall
omröstning ske mellan de två som erhållit de flesta
rösterna.
Vid lika antal röster avgör lotten.

6:28 Personval I valärende är den vald som får mer än hälften av
antalet avgivna röster. Om en sådan röstövervikt inte
uppnås ska ett nytt val genomföras mellan samma
kandidater. Om ingen då får mer än hälften av rösterna
ska ett tredje val genomföras mellan de kandidater som
vid den andra omröstningen fick flest eller näst flest
röster. Vid den tredje omröstningen är den vald som får
de flesta rösterna.
Vid lika antal flest röster i tredje omröstningen avgör
lotten.

Kommentar: Bestämmelserna om personval förtydligas. Bestämmelsen är
nu i princip samma som i 3 kap. 4 § Riksdagsordningen gällande val av
talmän i riksdagen.

Ny bestämmelse 6:29 Förfall från
fullmäktige

Fullmäktiges ledamöter och suppleanter ska anmäla
förfall till talmanspresidiet senast en dag innan
sammanträde. Underlåter sådan detta för två på
varandra följande ordinarie sammanträden får talman
behandla detta som begärd avsägelse.

Ny bestämmelse 6:29 Förfall från
fullmäktige

Fullmäktiges ledamöter och suppleanter ska anmäla
förfall till talmanspresidiet senast en dag innan
sammanträdets början. Underlåter sådan detta för två
på varandra följande ordinarie sammanträden får
talman behandla detta som begärd avsägelse.

Kommentar: Ny bestämmelse för att motsvara den reglering i fullmäktiges arbetsordning som i dag skulle kunna anses saknar
stöd i stadgan. Att avgränsa till ordinarie sammanträden förmildrar gällande bestämmelse något. Linje röd är en följdändring.

6:25 Omröstning Omröstning skall ske öppet. Personval och
misstroendevotum skall dock ske med slutna sedlar,
om någon ledamot så begär.

6:30 Omröstning Omröstning ska ske öppet. Personval och
förtroendefråga ska dock avgöras med slutna sedlar,
om någon ledamot eller tjänstgörande suppleant så
begär.
Om ej annat föreskrivs gäller som fullmäktiges beslut
den mening som erhåller mer än hälften av antalet
avgivna och icke-blanka röster. Vid lika antal röster
gäller som fullmäktiges beslut den mening som biträds
av talman.
Röstning genom ombud är ej tillåten.

Kommentar: I första paragrafen läggs tjänstgörande suppleanter till så att
de också får begära sluten votering. Andra paragrafen flyttas från 6:26. Sista
meningen från 6:20 flyttas också hit, men ändras inte.
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6:26 Protokoll Vid fullmäktiges sammanträden skall protokoll föras.
Detta skall innehålla anteckningar om ärendenas art,
samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut
samt särskilda yttranden och reservationer.

6:31 Protokoll Vid fullmäktiges sammanträden ska protokoll föras.
Detta ska innehålla åtminstone anteckningar om
ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna
yrkanden, beslut, protokollsanmärkningar och
reservationer.

Kommentar: Begreppet ”särskilt yttrande” byts ut mot
”protokollsanmärkning” i enlighet med fullmäktigepraxis.

6:27 Protokolls-
justering

Protokoll justeras av fullmäktiges talman jämte två
av fullmäktige för varje justering sammanträde
särskilt utsedda justeringspersoner.

6:32 Protokolls-
justering

Protokoll justeras av fullmäktiges talman och vice
talman jämte två av fullmäktige för varje
sammanträde särskilt utsedda justeringspersoner.

Kommentar: Ett överflödigt ord utgår.

6:28 Protokolls
färdigställande

Protokoll skall färdigställas och justeras inom tre
läsveckor från respektive sammanträde och finnas
tillgängligt på kårens expedition.
Protokoll skall tillställas fullmäktigeledamöter och
suppleanter, studerandesektionsstyrelser,
kårstyrelseledamöter, talmanspresidium,
stiftelsestyrelseledamot, direktör, revisorer samt
inspektor och proinspektor.

6:33 Protokolls
färdigställande

Protokoll ska färdigställas och justeras inom tre
läsveckor från respektive sammanträdes avslut och
offentliggöras för alla medlemmar i enlighet med
reglementet.

Kommentar: Bestämmelsen förtydligas så att protokollet ska justeras en
viss tid efter avslutningen av sammanträdet, då fullmäktige ibland har
sammanträden som sträcker sig över flera dagar. I övrigt utgår bestämmelsen
om att protokoll ska tillställas personer och ersätts med en bestämmelse lik
den för preliminär och slutgiltig föredragningslista. Övriga personers rätt till
protokollen är implicit i deras roller.

6:29 Tillkänna-
givande

Beslut av fullmäktige skall med angivande av dag för
tillkännagivande anslås på kårens anslagstavla.

Utgår

Kommentar: Bestämmelsen utgår då beslut ej längre explicit tillkännages.
Samtliga beslut av fullmäktige finns tillgängliga för medlemmar enligt 6:33,
då protokollen ska offentliggöras för alla medlemmar. Att bestämmelsen
utgår hindrar inte fullmäktige från att särskilt anslå beslut av större vikt. Det
påverkar också gamla stadgans 6:30 då tidsfristen där utgår från
tillkännagivande av beslut.
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6:30 Överklagande Under förutsättning att kårobligatorium råder vid
Chalmers tekniska högskola, kan beslut av fullmäktige
som uppenbart strider mot kårens ändamål få
undanröjas av styrelsen för Chalmers tekniska
högskola AB.
Sådant beslut kan tas upp till prövning av ovan
nämnda styrelse, om det inom tre veckor från den dag
beslutet tillkännagavs begärs av minst en tiondel av
kårens medlemmar eller minst 100 medlemmar.

6:34 Överprövning Under förutsättning att kårobligatorium råder vid
högskolan kan beslut av fullmäktige som uppenbart
strider mot kårens ändamål undanröjas av
högskolestyrelsen.
Sådant beslut kan tas upp till prövning av
högskolestyrelsen om det inom 21 dagar från den dag
protokollet som innehåller beslutet offentliggjordes
enligt 6:33 skriftligen begärs hos talman av en av:

• Minst 100 medlemmar.
• Inspektor.
• Kårstyrelsen.
• Revisor.

Kommentar: Rubriken ändras för att passa högskolestyrelsens roll bättre. I
övrigt ändras också termerna för att förenkla och passa övriga stadgan.
Innehållet ändras så att fler får överklaga, och i synnerhet revisorerna eller
inspektor som ska granska kårens verksamhet. Möjligheten för en tiondel av
kårens medlemmar att begära överprövning tas bort då den inte under
överskådlig framtid kommer att vara ett lägre krav än 100 medlemmar.
Proceduren för att begära överprövning har också förtydligas genom att den
ska ske skriftligt och till talman. Talman valdes då talman inte är en part som
får begära överprövning.

6:31 Nämnder För göromål som är av särskilt stor betydelse för
verksamheten har fullmäktige till sitt förfogande
följande nämnder:

• Chalmers Studentkårs valberedning Kapitel 8:
• Valnämnden Kapitel 9:
• Besvärsnämnden Kapitel 10:
• Cortègens granskningsnämnd Kapitel 11:

Nämndernas verksamhet regleras i stadga och
arbetsbeskrivningar.

6:35 Nämnder För göromål som är av särskilt stor betydelse för
kårens verksamhet har fullmäktige till sitt förfogande
följande nämnder:

• Valberedningen, enligt kapitel 8.
• Valnämnden, enligt kapitel 9.
• Besvärsnämnden, enligt kapitel 10.
• Cortègens granskningsnämnd, enligt kapitel 11.
• Valkommissionen, enligt 12:7.

Nämndernas verksamhet regleras i stadga,
reglemente och arbetsordningar.

Kommentar: Valkommissionen läggs till som nämnd, då den i allt väsentligt
beter sig som en nämnd. Namnet på nämndernas styrdokument ändras också
för att inte krocka med kårledningens arbetsbeskrivningar. I övrigt
förtydligas bestämmelsen.

6:32 Övriga
nämnder

Fullmäktige har rätt att utse tillfälliga nämnder för
speciella ändamål.

6:36 Tillfälliga
nämnder

Fullmäktige har rätt att skapa tillfälliga nämnder för
speciella ändamål.

Kommentar: Rubriken ändras och bestämmelsne förtydligas.

Ny bestämmelse 6:37 Arbetsgrupper Fullmäktige har rätt att skapa arbetsgrupper för att
utreda särskild fråga.
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Kommentar:Möjligheten till arbetsgrupper kodifieras och deras syfte
förtydligas.
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Reglemente

6:1 Chalmers
studentkårs
bolag

Chalmers Studentkårs bolag är:
• Aktiebolaget Chalmers Studentkårs Företags-
grupp

6:2 Kårens
helägda bolag

Kårens helägda bolag är Aktiebolaget Chalmers
Studentkårs Företagsgrupp (556187-2895).

Kommentar: Rubriken ändras och organisationnumret läggs till.

Ny bestämmelse 6:13 Kallelse
inklusive
preliminär
föredragnings-
lista

Kallelse inklusive preliminär föredragningslista
offentliggörs genom att läggas upp på kårens
hemsida.

Kommentar: Ny bestämmelse som kompletterar stadgan. Materiellt ändras
kravet så att kallese inklusive preliminär föredragningslista ska läggas upp på
kårens hemsida istället för att anslås på kårens anslagstavla.

Ny bestämmelse 6:14 Slutlig före-
dragningslista
och
handlingar

Slutlig föredragningslista och tillhörande handlingar
offentliggörs genom att läggas upp på kårens
hemsida.

Kommentar: Ny bestämmelse som kompletterar stadgan. Materiellt ändras
kravet så att slutlig föredragningslista och handlingar ska läggas upp på
kårens hemsida istället för att anslås på kårens anslagstavla.
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6:19 Talman Talmanspresidiet består av talman och vice talman.
Vice talman träder in i Talmans ställe vid dennes
förfall.
Talman åligger att:

• Tillse att det inom kåren finns ett långsiktigt
och strategiskt tänkande

• Företräda fullmäktige vid externa och interna
kontakter, i enlighet med av fullmäktige fatta-
de beslut.

• Aktivt leda fullmäktiges sammanträden i över-
rensstämmelse med kårens stadga och av full-
mäktige fastställd sammanträdesordning, så att
diskussionerna ligger på en för kåren lämplig
strategisk nivå.

• Tillse att fullmäktigeledamöterna får erforder-
lig utbildning.

• Tillse att valberedning, valnämnd, revisorer till-
sätts och stödja dem i deras verksamhet.

• Sköta de praktiska förberedelserna inför full-
mäktiges möten. Tillse att vid fullmäktiges sam-
manträden protokoll upprättas enligt Stadgan
§6.28.

• I Samband med fullmäktige sammanträden bära
en vit chalmersmössa samt tillse att en svart chal-
mersmössa finnes tillgänglig.

6:19 Talman Talmanspresidiet består av talman och vice talman.
Vice talman träder in i talmans ställe vid dennes
förfall.
Talmanspresidiet åligger att:

• Företräda fullmäktige vid externa och interna
kontakter i enlighet med av fullmäktige fattade
beslut.

• Aktivt leda fullmäktiges sammanträden i över-
ensstämmelse med stadgan och av fullmäktige
fastställd sammanträdesordning så att diskus-
sionerna ligger på en för kåren lämplig strate-
gisk nivå.

• Tillse att fullmäktigeledamöterna får erforder-
lig utbildning.

• Tillse att nämnder och revisorer tillsätts
• Stötta nämnder och revisorer i deras verksamhet.
• Sköta de praktiska förberedelserna inför full-
mäktiges sammanträden.

• Upprätta protokoll över fullmäktiges sammanträ-
den.

• I samband med fullmäktiges sammanträden bära
en vit chalmersmössa samt tillse att en svart chal-
mersmössa finns tillgänglig.
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6:19 Talmans-
presidiet

Talmanspresidiet består av talman, vice talman och
sekreterare. Vice talman träder in i talmans ställe vid
dennes förfall.
Talmanspresidiet åligger att:

• Företräda fullmäktige vid externa och interna
kontakter i enlighet med av fullmäktige fattade
beslut.

• Aktivt leda fullmäktiges sammanträden i över-
ensstämmelse med stadgan och av fullmäktige
fastställd sammanträdesordning så att diskus-
sionerna ligger på en för kåren lämplig strate-
gisk nivå.

• Tillse att fullmäktigeledamöterna får erforder-
lig utbildning.

• Tillse att nämnder och revisorer tillsätts
• Stötta nämnder och revisorer i deras verksamhet.
• Sköta de praktiska förberedelserna inför full-
mäktiges sammanträden.

• Upprätta protokoll över fullmäktiges sammanträ-
den.

• I samband med fullmäktiges sammanträden bära
en vit chalmersmössa samt tillse att en svart chal-
mersmössa finns tillgänglig.

Kommentar: Paragrafen förtydligas och framförallt korrläses då den är ett
strukturellt kaos. Linje röd är den materiella ändringen som inför
sekreteraren som en del av talmanspredidiet.

6:22 Medlemmars
närvarorätt

Då fullmäktige har beslutat att möte inom stängda
dörrar skall hållas äger endast ledamöter,
tjänstgörande supplean- ter samt talmanspresidiet
närvarorätt. Fullmäktige kan be- sluta om att
adjungera in övriga deltagare.

Ersätts av stadgans 6:25

6:25 Omröstning Då omröstning sker med slutna sedlar skall dessa insamlas i en
chalmersmössa av motsatt färg mot den chalmersmössa som talman bär
under sammanträdet

Ny bestämmelse 6:33 Protokolls
färdigställande

Protokoll offentliggörs genom att läggas upp på
kårens hemsida.
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7 Valordning
Föredragande: Ruben Seyer

Sammanfattning
The electoral procedure has undergone a complete rewrite. It is our position that the existing regu-
lations can not be followed in a way that guarantees the electoral secrecy, primarily due to how votes
on paper and electronic voting are prioritized. Instead we propose a new and more clear system. The
electoral procedure should be generally understood with the Swedish electoral system as context,
and many clarifications are made with this as basis.

All deadlines are collected in this chapter and clearly specified. Some missing deadlines, such as the
start of registration and close of extended registration are added. Historically, unclear deadlines have
caused issues with election certification.

The documents needed for candidacy are updated tomake digitalizing the whole process possible. In
particular there is no longer a single document that requires physical signatures from all candidates.

In accordance with previous rulings by the Inspector, the validity of blank votes is emphasized. This
has relevance for the application of the 1 % barrier for candidates.

The procedure for electoral complaints is clarified with explicit references on which to base com-
plaints; but see chapter 10. The Committee of Electoral Complaints may now act even on errors that
can be reasonably assumed to have impacted the elections (following the equivalent provision in
Swedish law).

The yellow proposal: Changes to prioritize electronic voting over paper voting. Paper voting is then
treated as early voting in the Swedish system. In this way the electronic system need not associate
votes with the voter identity and electoral secrecy can be maintained.

The green proposal: Changes to how the Council seats are distributed according to votes. The de-
nominators in are changed to odd numbers (a shift from d’Hondt to Sainte-Laguë). In summary, this
makes independent candidacies and smaller electoral coalitions more viable, obtaining seats earlier.
A more detailed background along with simulations is given in Swedish below; the interested reader
should consult the electoral systems literature.

The blue proposal: A mistake in how ordering of resignations may cause a loss of proportionality
(the discovery of which we credit to Erik Ljungdahl) is resolved; if the comparison numbers are not
recalculated, the wrong coalitionmay obtain the seat. The solution which requires the least explana-
tion is to recalculate the seat distribution on the remainingmembers upon an ‘unfillable’ resignation.
This also resolves the question in the Inspector’s ruling (Lex Willim) of how proportionality should
be assured when recieving a seat as a result of no alternate member remaining.

Bakgrund
Valordningen är föremål för utan tvekan den mest omfattande ändringen sedan möjligheten till
elektronisk röstning infördes. Vid en första anblick kan detta tänkas vara i strid med arbetsgrup-
pens uttalade syfte att avstå från stora ändringar som skiljer sig från den praxis som råder i dag, men
det är vår åsikt att en sådan omfattande ändring behövs då vi bedömer att den nuvarande ordningen
under vissa omständigheter inte längre är genomförbar. Samtidigt föreslår vi olika reformer för man-
datfördelningen, som har varit föremål för diskussion under många år i fullmäktige, där vi försöker
framställa en godtagbar kompromiss. Trots att vi tror flertalet av dessa ändringar är nödvändiga har
vi precis sommed övriga ändringar uttryckligen lyft ut dem i separata ‘linjer’, motiveringarna bakom
vilka vi nu utvecklar i denna bakgrund.
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Linje Gul — elektronisk röstning går först
Förslagen i Linje Gul fokuserar på att förändra valförfarandet så att elektronisk röstning (tidigare
Internetröstning) har prioritet över pappersröstning (tidigare fysisk röstning). Nuvarande valordning
kan principiellt inte genomföras i ett scenario där båda sätt att rösta används parallellt, eftersom den
kräver att elektroniska röster kan makuleras till förmån för pappersröster i de fall någon röstar med
båda metoderna. Detta innebär att alla avlagda elektroniska röster måste kopplas till den faktiska
väljaren, och därmed förstörs valhemligheten, något som vi ser väldigt allvarligt på. Vårt förslag
åtgärdar detta genom att byta prioritetsordning, eftersom det utan problem går att behålla väljarens
identitet tillsammans med en enskild pappersröst utan att för den skull röja valhemligheten genom
ett förfarande likt förtidsröstningen i Sverige.

Så vitt vi vet har den här bristen i valordningen inte diskuterats tidigare. Den teoretiska omständig-
heten att vi inte kan uppfylla kraven i valordningen uppstår endast om båda former för valet används
samtidigt, något som framöver endast förväntas ske i undantagsfall. Utvecklingen går mot att inte-
ragera digitalt med våra medlemmar. Med det sagt är det klart att den tidigare valplattformen före
Mecenat hade en icke tillfredställande implementation där väljaren associerades med sin röst, då det
var möjligt att ändra sig fram till valdagen. Möjligen kan avvägningen ha gjorts att denna funktion
ansågs vara värd inskränkningen av valhemligheten—en bedömning vi inte instämmer i.

Förutom att åtgärda denna brist innebär också förslaget betydande förenklingar både för väljare och
för valförättare, eftersom identitetskontrollen blir enhetlig och ingen kårkortskontroll krävs. Röst-
rätten fastställs först vid rösträkningen. Inte heller uppstår problem med röstlängden om flera val-
lokaler är öppna samtidigt och väljare försöker rösta flera gånger.

Linje Grön — uddatalsmetoden
Förslaget i Linje Grön innebär en övergång från heltalsmetoden till uddatalsmetoden imandatfördel-
ningen. I detta avsnitt ger vi en kort bakgrund av FuM-diskussioner ommandatfördelningen, utreder
de matematiska konsekvenserna av omställningen, illustrerar ett antal avvägningar, och motiverar
vårt val att behålla enprocentsspärren. En redogörelse för omnämnda valsystem finns i Gallagher
(1992).

Den senaste diskussionerna om förändringar av mandatfördelningen ägde rum under FuM2 19/20,
FuM5 19/20, FuM8 19/20, FuM2 21/22 samt i ett för ändamålet anordnat preFuM och postFuM under
21/22. Utgångspunkten i dessa har inte varit uddatalsmetoden, utan snarare en övergång till ett annat
system, s.k. STV (enkel överförbar röst). En arbetsgrupp lade en motion för detta under 19/20. På
grund av tolkningen av stadgans bestämmelser kring stadgeändringar som ska vara åtskilda av val
tog det mycket lång tid mellan första och andra läsning, och 21/22 föll motionen. Diskussionen kring
motionen kretsade kring bristande underlag (i synnerhet en enkät genom kårens nyhetsbrev med låg
svarsfrekevens och lågt intresse hosmedlemmarna för en förändring) och det föreföll vara konsensus
även under 21/22. Det upplevda största problemet med nuvarande system är oberoende kandidater
som har det svårt att komma in (även om mer okända kandidater oftare kandiderar oberoende och
på grund av sin lägre profil får färre röster). Ett byte till STV skulle vara en stor förändring som i
praktiken gör valförbunden redundanta; valförbunden lyfts fram som ett sätt för nya i FuM att få stöd
och behålla kontinuitet. De upplevda största problemen med en övergång till STV är att det skulle
krävas en ‘omskolning’ och att det inte finns en enkel lösning på hur suppleanter ska hanteras.

Målen med vår ändring av valsystemet är att:

• det inte ska innebära en stor förändring, varken för FuM-kulturen eller för väljarnas röstning,

• mindre valförbund och oberoende kandidater ska få det lättare.

I Linje Grön föreslås således en övergång till uddatalsmetoden, en endast matematisk justering som
siktar in sig på det största upplevda problemet—svårigheter för mindre valförbund och oberoende
kandidater—medminsta möjliga justering av valsystemet. De valtekniska fördelarna av STV till trots
tror vi inte att de väger upp nackdelarna ovan.
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En av motiveringarna till just den här ändringen är att vi dessutom kommer närmare det svenska
valsystemet, vilket kan tänkas förenkla för väljaren och valnämnden. Till skillnad från det svenska
valsystemet (som fördelar mandaten på partier) fördelar vi mandaten direkt på kandidater utifrån
jämförelsetal beräknade på inbördes rangordning. Resultatet blir detsamma med undantag för hur
‘oavgjorda’ situationer med lika jämförelsetal hanteras (i stället för lottning jämförs röstetal).

Rent konkret skiljer sig uddatalsmetoden från heltalsmetoden genom nämnarna som används för att
dela jämförelsetalen efter fördelning av mandaten. Båda metoderna är proportionella metoder; men
de hanterar begränsningen av endast 35 mandat olika. Intuitivt leder de större nämnarna i udda-
talsmetoden till att höga jämförelsetal avtar mycket snabbare, och därmed får mindre förbund (och
oberoende kandidater) det lättare att erhålla en plats tidigare i processen. Dessutom gynnar inte
uddatalsmetoden systematisk strategisk sammanslagning av valförbund så som heltalsmetoden gör,
vilket är önskvärt när vi försöker bredda representationen av olika sektioner i fullmäktige. I slutändan
kan uddatalsmetoden i allmänhet sägas vara den mest ‘rättvisa’ sett till storleksförhållanden mellan
valförbund. En detaljeradmatematisk analys av dessa fenomen ryms tyvärr inte i denna rapport, men
återfinns i Gallagher (1992).

Det är möjligt att konstruera olika scenarion som invändningar till valet av uddatalsmetoden över
heltalsmetoden. I ett scenario med två mandat, två valförbund A och B, och tre kandidater a1, a2, b1
med röstetalen 28-25-20 så erhåller båda valförbunden ett mandat var, trots att valförbund A er-
höll 73% av rösterna. Med heltalsmetoden hade i stället valförbund A erhållit båda två mandaten.
Sådana paradoxer får emellertid ses som exempel på att värderingen av vilka avvikelser från pro-
portionaliteten som är acceptabla är olika: uddatalsmetoden värderade mångfald i representation av
den betydande minoriteten på 27%, något som vi anser är mer önskvärt i kårfullmäktige. Dessutom
är det naturligtvis svårt att uppnå proportionalitet med tvåmandat, då endast fyra olika fördelningar
är möjliga, och liknande paradoxer kan konstrueras för att i stället invända mot heltalsmetoden.

Det kan ifrågasättas varför vi inte tar bort enprocentspärren, eftersom den reducerar proportionali-
teten i valsystemet. FuMhar en ‘mjuk’ enprocentspärr beräknad på varje enskild kandidats röstandel,
där kandidater över spärren tilldelas mandat före de som är under. Vi anser den förlorade proportio-
naliteten vara berättigad sett till målet att gynna små och medelstora valförbund. Med spärren (och
i kombination med uddatalsmetoden) kan det ske att förbund med ett fåtal mycket populära topp-
kandidater och många mindre kandidater får färre mandat än deras jämförelsetal annars hade lett
till. Vidare hindrar spärren aldrig oberoende kandidater (eller små valförbund) eftersom den är lägre
än de 1/(35 + 1) ≈ 2, 78% som krävs för att garantera en plats under heltalsmetoden. (I praktiken
är detta något högt eftersom flera förbund kan konkurrera, så att det går att erhålla en plats under
heltalsmetoden ett genomsnittligt fullmäktigeår med så lite som 2, 33% och under uddatalsmetoden
är man garanterad en plats med blott 1, 59%.) Av dessa skäl behåller vi därför spärren i utformningen
av valsystemet, då det tycks lämpligt att små kandidater med tillräckligt stort stöd kan få repre-
sentation denna vägen. Det skapar också incitament att bedriva kampanj både för sin egen och för
valförbundets räkning.

För att illustrera effekterna av förändringen har vi simulerat mandatfördelningarna från fullmäkti-
gevalen 2018–2022 med de olika systemen.

• 2022 (nuvarande) sker ingen förändring, då enprocentspärren somblockerar FÖR i kombination
med alldeles för få kandidater i CCP gör att resultatet inte är särskilt proportionellt oavsett.

• 2021 sker ingen förändring; ett lyckosamt år där en proportionell fördelning är möjlig.

• 2020 går ett mandat från största förbundet till en oberoende kandidat, som hade relativt högt
väljarstöd men kom precis utanför i heltalsmetoden.

• 2019 sker ingen förändring; en av de oberoende kandidaterna räddas precis av enprocentspär-
ren under heltalsmetoden. (Spärren gör att resultatet inte är särskilt proportionellt.)

• 2018 går mandat från tredje och sjunde största förbunden till nionde största och en oberoende
kandidat.
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Linje Blå — brister i hanteringen av avsägelser
Under 21/22 uppkom en situation (Lex Willim) där tvetydigheter i reglerna för tillsättning av över-
skottsmandat, dvs. mandat där ett valförbundet inte längre har kandidater att fylla detmed, ledde till
att inspektorerna fick gå in och fastställa vem som hade rätt till mandatet. Situationen kan förenklas
som följer: En ledamot i Valförbund Z avsäger sig sin plats, och ingen suppleant finns så att manda-
tet blir ett överskottsmandat. Den som har högst jämförelsetal är en suppleant i Valförbund A som
erhåller mandatet; men denna avsäger sig också platsen. Det finns nu dels en ny suppleant a i Valför-
bund A, dels en suppleant b i Valförbund B med högre jämförelsetal och är över enprocentspärren,
som båda kan ta över beroende på tolkningen.

I den gamla stadgan fanns ingen entydig lösning. Efterträdaren kan avgöras som för ett ordinarie
mandatmed suppleanten a, eller på jämförelsetal, och bhar högre sådant samt är över enprocentspär-
ren. Samtidigt är jämförelsetalet för a reducerat enbart på grund av att numera frånträdda kandidater
‘använt’ röster i mandatfördelningen; med hänsyn tagen till detta kan amycket väl ha bättre rätt till
mandatet, om inte spärren hade kommit i fråga. Det faktiska utfallet blev att inspektorerna valde b,
framför allt med hänvisning till spärren, och vi kan inte spekulera i hur utfallet hade blivit under
andra förusättningar. Däremot kan skälen i inspektorernas tolkning i en sådan situation förstås som
att b även skulle ha rätt till mandatet om a vore över spärren fast med lägre jämförelsetal, vilket ska-
par en situation där valförbund kan förlora mandat om kandidater i ‘mitten’ avsäger sig sin plats. En
sådan ordning skapar incitament för ‘tysta avsägelser’, där någon aldrig formellt avsäger sig sin plats
men permanent ersätts av en suppleant som då får en plats. (Detta påpekandet har inkommit från
Erik Ljungdahl.)

Det finns dessvärre ingen lösning som dels omöjliggör en situation där ett valförbund kan förlora
mandat på en avsägelse trots att de har suppleanter, dels respekterar spärren i fullmäktiges sam-
mansättning. Om grundprincipen är att en ledamot ska kunna avsäga sig sitt mandat och garanterat
ersättas från samma förbund, om sådan suppleant finns,måste spärren sluta appliceras efter alla som
fick mandat på valnatten erhållit dem; det är tyvärr krångligt att uttrycka.

För att åtgärda missvisande jämförelsetal behöver i så fall de ‘flyttas upp’ när mandat övertas. Det
blir svårt att överblicka en sådan kalkyl; mycket lättare är att göra om mandatfördelningen med de
‘förlorade’ rösterna på toppkandidaten (som har kommit in och därmed är över spärren oavsett). Det
innebär att valförbundets totala antal röster är konstant och jämförelsetalen kommer falla lika fram
tills den frånträdda kandidaten. Här fyller sedan lägre kandidater på i valförbundet. Skulle det ta
slut på kandidater i valförbundet kommer sedan övriga kandidater fylla på proportionellt. Den s.k.
monotoniciteten i mandatfördelningen säkerställer att ingen drastisk ändring sker på detta sätt (det
är likvärdigt med att lägga till ett 36:e mandat och ignorera den frånträdda kandidaten), givet att
vi behåller eventuella utfall av lotten. En extra vinst i detta är att talman inte behöver oroa sig för
ordningen av avsägelserna (se nedan) och får ett sätt att erhålla ett entydigt resultat; exakt sam-
ma metod kan användas oavsett om suppleant finns eller inte. Därmed behövs inte inspektorernas
tolkning om prioritet för överskottsmandat.

Vi illustrerar detta genom att konstruera en exempel situation Antag att vi har följande tabell över
valförbund, kandidater och jämförelsetal:

A jmf B jmf Z jmf
...

...
...

a0 32
... z0 30

a1 25 b1 22
a2 20

Om a0 först avsäger sig sitt mandat, så erhåller a1 det oavsett gamla eller nya systemet. Om z0 sedan
avsäger sig sitt mandat så det blir ett överskottsmandat (och vi antar att spärren inte inverkar), leder
det gamla systemet till att b1 erhåller mandatet. Om däremot z0 först avsäger sig och a1 erhåller
överskottsmandatet, och a0 sedan avsäger sig, kan det gamla systemet beroende på tolkning leda till
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att a2 får mandatet (eftersom det ersätts inbördes) eller att b1 får mandatet (enbart på jämförelsetal).
I det nya systemet får både a1 och a2 mandat (eftersom spärren inte inverkar) då de i praktiken tar
över jämförelsetalen från a0 och a1. Spärren hade kunnat blockera a2 från att ta överskottsmandatet
och i stället gett det till b1.

Lösningen tycks vara den bästa möjliga kompromissen i en sådan situation. Naturligtvis kan dessa
teknikaliteter undvikas om varje valförbund såg till att ha tillräckligt många kandidater så att det
fanns suppleanter inbördes.
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Stadga

7:1 Valsätt Fullmäktige jämte suppleanter väljes årligen i fria,
hemliga, direkta och proportionella val. Chalmers
Studentkår utgör en valkrets.

7:1 Valets grunder Fullmäktiges ledamöter och suppleanter utses årligen
av kårens medlemmar i fria, hemliga och direkta val.

Kommentar: Termen ”proportionella” kan läsas både med avseende på valförbund eller på valkrets. Motsvarande formulering
återfinns inte i regeringsformen och kan slopas. Att kåren ska utgöra en valkrets är endast av vikt för mandatfördelningen och
flyttas dit.

7:2 Rösträtt Rösträtt har varje medlem som vid valtillfället kan
uppvisa giltig legitimation samt finns upptagen på
vallängden. Vallängden är en förteckning över alla
kårens medlemmar som erlagt kåravgift för
innevarande termin. Vallängden får delas upp
mellan vallokalerna. Varje medlem har en röst.
Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

7:2 Rösträtt Varje medlem har en röst vid val till fullmäktige.
Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas. Frågan om
någon har rösträtt avgörs genom röstlängd enligt 7:14.

Kommentar: Föregående bestämmelse var lite olyckligt formulerad: den som inte har legitimation förlorar inte sin rösträtt,
utan nekas i så fall att rösta. Det är dock reglerat genom valförfarandet nedan. Målet är valförfarandets utformning ska ske med
svenska vallagen och svensk som grund, och i svensk lag används begreppet ”röstlängd”, som vi ändrar till. Bestämmelser om
röstlängden flyttas till egen punkt.

7:3 Valbarhet Varje medlem är valbar till fullmäktige. För att
kunna erhålla röster i valet måste kandidat vara
valbar. Kandidat till fullmäktige skall före
registreringstidens utgång uppvisa rösträttshandling
för valnämnden.

7:3 Valbarhet Varje medlem är valbar till fullmäktige.

Kommentar: Vissa otydligheter. Grundprincipen är att varje medlem är valbar. Den som inte är valbar kan inte registrera sin
kandidatur och därmed inte erhålla giltiga röster, så den andra bestämmelsen är överflödig. Valnämnden kommer kontrollera
medlemsregistret enligt nya 7:6 och behöver därmed inte se en handling av kandidaten.

7:4 Dagar och
platser för
valförrättning

Val till fullmäktige förrättas under minst fem dagars
tid. Fullmäktige fastslår valperiod efter förslag från
valnämnden. Valet skall förrättas under april eller maj
månad.

7:4 Valperiod Ordinarie val till fullmäktige ska hållas under april
och/eller maj månad för en tid av minst fem dagar.
Fullmäktige fastställer valperiod efter förslag från
valnämnden.
Valnämnden ska offentliggöra valperioden och
registreringstidens utgång senast 40 dagar före första
valdagen.

Kommentar: Utöver omformuleringar och förtydliganden så flyttas bestämmelsen om anslag av valperiod från kapitlet om
valnämnden. Notera att registreringstiden enligt 7:5 inleds i och med offentliggörandet enligt denna paragraf.
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7:11 Registrerings-
tid

Registreringstiden utgår 30 dagar före första
valdagen. Valnämnden kan vid sammanträde besluta
att förlänga registreringstiden.
Dock måste kandidatlista offentliggöras enligt 9:6.
Förlängd registreringstid och orsaken till densamma
skall offentliggöras på kårens anslagstavlor. Om
besvärsärenden uppkommer skall dessa vara
besvärsnämnden tillhanda senast 7 dagar från
offentliggörandet.

7:5 Registrerings-
tid

Registreringstiden löper från offentliggörande av
valperioden till 30 dagar före första valdagen.
Valnämnden får besluta att förlänga
registreringstiden före dess utgång, dock ej senare än
till 14 dagar före första valdagen. Förlängningen och
skälen till den ska offentliggöras av valnämnden.

Kommentar: Registreringstiden får nu också en explicit början så att den kan användas som period i andra bestämmelser.
Möjligheten till förlängning ges en explicit bortre gräns så att det blir tydligt hur lång den kan vara utan att strida mot andra
bestämmelser. Valet av 14 dagar är något godtyckligt (absolut lägsta möjliga är elva dagar) men förefaller vara en acceptabel
kompromiss för att ge några dagar att upprätta kandidatlista och få in besvär angående registrering.
Kravet på den preliminära kandidatlistan tas bort. Perioden är oavsett tillräcklig för besvär angående den slutgiltiga
kandidatlistan, och det skulle skapa förvirring över vilka överklagandeperioder som gäller. Lämpligt är att valnämnden beskriver
situationen för kandidaturen i skälen för förlängningen.
Till sist flyttar alla bestämmelser om besvär till en och samma punkt.

7:6 Nominering av
kandidat

Nominering skall innehålla kandidatens namn och
underskrift, kandidatens skriftliga medgivande till
kandidatur, kandidatens eventuella beteckning.
Nominering gäller för ett valtillfälle.
Nominering skall inlämnas till valnämnden före
registreringstidens utgång.
Om färre än 35 kandidater nominerats till ordinarie
val vid registreringstidens utgång inställs valet.
Extra val skall då genomföras under oktober månad.
Föregående års fullmäktige sitter i detta fall kvar till
konstituerande fullmäktige hållits. Det åligger detta
interimsfullmäktige att uppfylla samtliga åligganden
som det nyvalda skulle haft.

7:6 Kandidatur Medlem som vill kandidera anmäler detta skriftligen till
valnämnden under registreringstiden för valtilfället.
Kandidaturhandling ska innehålla kandidatens
namn, personnummer, eventuellt valförbund och
samtycke till kandidatur.
Kandidat som ej ingår i valförbund betraktas som
oberoende.
Valnämnden ska fastställa om kandidat är valbar
utifrån kandidaturhandlingen och i så fall registrera
kandidaten.

7:9 Oberoende
kandidat

Kandidat som ej ingår i valförbund är oberoende
kandidat.

Kommentar: Kandidaturhandlingen utökas med personnummer för att valnämnden ska kunna slå i medlemsregistret, och
valnämnden åläggs göra det (vilket ersätter motsvarande i gamla 7:3). Bestämmelsen om omval får en egen punkt.
För att underlätta digitala kandidaturhandlingar så ändras från underskrifter till mer abstrakta samtycken, så att valnämndens
implementation av bestämmelse kan anpassas efter systemet. Kandidaturhandlingen ska nu även ange valförbund för att
undvika att förbundshandlingen måste personligen undertecknas av alla kandidater.
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7:7 Valförbund Två eller flera kandidater kan sammansluta sig till ett
valförbund. Kandidat som ingår i valförbund kan ej
ha egen beteckning.

7:7 Valförbund Två eller fler kandidater får sammansluta sig till ett
valförbund. Valförbund anmäls skriftligen till
valnämnden under registreringstiden för valtillfället.
Förbundshandling ska innehålla beteckning,
kandidaternas namn i den ordning valförbundet
önskar, samt uppgift om valförbundets kontaktperson.
Valnämnden ska pröva beteckningen enligt 7:25 och
registrera valförbundet.

7:8 Överens-
kommelse-
handling

Valförbundet skall upprätta en
överenskommelsehandling. Denna skall innehålla
kandidaternas namn och underskrift i den ordning
valförbundet önskar, valförbundets beteckning samt
uppgift på valförbundets kontaktperson.
Överenskommelsehandling skall inlämnas till
valnämnden före registreringstidens utgång.

Kommentar: Överenskommelsehandlingen ombildas till en förbundshandling, med vilken valförbundet kontaktperson
registrerar själva valförbundet och kandidatlista parallellt med kandidaturerna. Därmed krävs ej längre underskrifter.
Möjligheten till egen beteckning tas bort för oberoende kandidater (de kan ändå särskiljas genom valkampanj).

Ersätter 9:6, som här citeras:
En kandidatlista för fullmäktigevalet skall upprättas
av valnämnden. Kandidatlistan ska innehålla
valförbund och oberoende kandidater som är
registrerade enligt 7:11. Valförbundens och de
oberoende kandidaternas inbördes ordning på listan
skall lottas. Valförbundens inbördes kandidatordning
skall överensstämma med
överenskommelsehandlingens. Valförbundens och de
oberoende kandidaternas eventuella beteckningar
skall antecknas klart synligt. Samtliga kandidater
skall numreras med början från 101.

7:8 Kandidatlista Kandidatlista för valtilfället ska upprättas av
valnämnden.
Den ska innehålla valförbund med tillhörande
kandidater och oberoende kandidater, registrerade
enligt 7:6 och 7:7. Beteckningarna för dessa ska
tydligt framgå. Ordningen mellan valförbunden och
oberoende kandidater ska lottas. Inbördes ordning
mellan kandidater i ett valförbund ska följa
förbundshandlingen. Kandidaterna numreras från
och med 101.
Valnämnden offentliggör kandidatlistan senast den
dag som inträffar först av tolv dagar efter
registreringstidens utgång eller tio dagar före första
valdagen.

Kommentar: Sammanslagning av bestämmelser flyttade till valordningen.

Ny bestämmelse 7:9 Valets
genomförande

Röstningen kan äga rum med pappersmaterial eller
elektroniskt. Fullmäktige fastställer vilken eller vilka
av dessa som ska användas vid valtilfället efter
förslag av valnämnden.
Valnämnden offentliggör platser och tider för
röstning samt rösträkning senast 18 dagar före första
valdagen.

Kommentar: Ny bestämmelse för att omorganisera valets genomförande, med tydligare namn. Observera att det inte läggs
någon värdering i vilket förfarande som används; frågan om företräde avgörs i rösträkningen senare.
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7:13 Röstnings-
procedur

Röstning sker via internet, på en av fullmäktige
beslutad webbplats.Webbplatsen är densamma som
föregående år om inget annat förslag lyfts. Denna
procedur benämns Internetröstning. Internetröstning
sker efter genomgången kontroll av den röstandes
kårmedlemskap.
Därefter avlägges rösten genom att den röstande väljer
den kandidat vilken hen vill rösta på. Den röstande
skickar sedan in sin röst genom att sända sitt val.
[...]

7:10 Elektronisk
röstning

Fullmäktige ska fastställa elektroniskt
röstningssystem efter förslag av valnämnden.
Röstningen sker genom att väljarens rösträtt enligt
7:2 först säkerställs av röstningssystemet. Väljaren
ska sedan markera den kandidat som rösten ska
läggas på, och därefter bekräfta valet för att avlägga
rösten.

7:20 Valförrättning Internetröstning skall räknas som en egen vallokal
och det åligger valnämnden att försäkra att
röstningen är demokratisk.
[...]

7:13 Röstnings-
procedur

[...]
Fullmäktige kan, i de fall omständigheterna kräver
det, begära fysisk röstning för att valet ska anses
demokratiskt.
Fysisk röstning sker på insynsskyddad plats, genom
att den röstande skriver 3 siffror för kandidat i
valsedelns 3 rutor. Den röstande lägger sedan
valsedeln i valkuvertet och försluter det.
Därefter lämnar den röstande det förslutna
valkuvertet till valförrättaren. Samtidigt som den
röstande visar sin legitimation för valförrättaren,
markerar denne i vallängden att röst avgivits och
lägger ned valkuvertet i valurnan.
Om röstande inte finns upptagen i vallängden läggs
valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter
uppvisande av legitimation skrivs den röstandes
personnummer samt teknologsektionstillhörighet på
kuvertet, därefter läggs kuvertet i valurnan. Denna
procedur benämns poströstning.

7:11 Pappers-
röstning

Väljaren ska på en valsedel skriva kandidatens
nummer, lägga i valsedeln i ett valkuvert, och
försluta valkuvertet. Rösten ska göras i ordning
ensam bakom en skärm. Därefter lämnar väljaren
valkuvertet till en röstmottagare.
Väljare som inte är kända för röstmottagarna ska
legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet.
Röstmottagaren ska därefter kontrollera väljarens
rösträtt i röstlängden. Till sist markerar
röstmottagaren i röstlängden att röst avgivits och
lägger ned valkuveret i valurnan.
Om väljaren inte finns upptagen i röstlängden läggs
valkuvertet i ett ytterkuvert på vilket väljarens
personnummer skrivs. Därefter försluts
ytterkuvertet och läggs i valurnan.

7:11 Pappersröst-
ning

Väljaren ska på en valsedel skriva kandidatens
nummer, lägga i valsedeln i ett valkuvert, och
försluta valkuvertet. Rösten ska göras i ordning
ensam bakom en skärm. Därefter lämnar väljaren
valkuvertet till en röstmottagare.
Väljare som inte är kända för röstmottagarna ska
legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet.
Röstmottagaren lägger valkuvertet i ett ytterkuvert
på vilket väljarens personnummer skrivs och
förseglar det. Därefter markerar röstmottagaren att
väljaren röstat och lägger ned ytterkuvertet i
valurnan.
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7:20 Valförrättning [...]
Vid fysisk röstning skall valförrättningen i varje
fysisk vallokal ledas av minst två valförrättare.
Vid fysisk röstning skall röstningsproceduren
efterlikna den ordinarie proceduren.

7:11a Pappers-
röstning:
röstmottagare

Valnämnden utser och instruerar röstmottagare.
Varje vallokal ska bemannas av minst två
röstmottagare, vilka ej får kandidera i samma
valförbund.
Röstmottagarna ansvarar för ordningen i vallokalen.

7:21 Valförrättares
uppgifter

Valförrättarna ansvarar för att upprätthålla ordning i
vallokalen.
[...]
Som valförrättare får inte samtidigt i samma vallokal
tjänstgöra två kandidater som tillhör samma
valförbund.

7:22 Valsedel och
valkuvert vid
fysisk röstning

Fysisk röstning sker genom markering på gul
valsedel som valnämnden har låtit framställa. På
valsedel skall stå, uppifrån räknat, ”fullmäktigeval”,
åtföljt av tre rutor och längst ner en mening som
lyder ”Skall vara en siffra i varje ruta!”
Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria från
särskiljande kännetecken.
[...]

7:11b Pappers-
röstning:
valsedel och
valkuvert

Valnämnden ska tillhandahålla valsedlar och
valkuvert.
Valsedlarna ska vara gula och märkta med
”Fullmäktigeval”. Valkuverten ska vara
ogenomskinliga.
Valsedlar och valkuvert får ej förses med obehöriga
eller särskiljande märkningar.

7:21 Valförrättares
uppgifter

[...]
Valpropaganda får ej förekomma i vallokal under
valförrättningen.
[...]

7:11c Pappers-
röstning:
vallokal

Valnämnden beslutar om vallokaler och öppettider
inom ramarna för valperioden.
I vallokal ska det

• anslås anvisningar för genomförandet av röst-
ningen,

• anslås ett exemplar av valordningen,
• tillhandahållas kandidatlista, valsedlar och val-
kuvert,

• ej bedrivas valkampanj eller annan påverkan på
väljarna.

7:22 Valsedel och
valkuvert vid
fysisk röstning

[...]
Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall
tillhandahållas i vallokalen.

7:23 Valförrätt-
ningens
avslutande

[...]
Vid fysisk röstning följs följande procedur: Sedan
valförrättningen avbrutits eller avslutats skall den
fysiska valurnan tömmas under uppsikt av en
valförrättare, en av kårstyrelsen utsedd kontrollant
samt en representant från valnämnden. Valkuverten
räknas och antal, vallokal samt tidpunkt antecknas
på ett kuvert i vilket valkuverten placeras. Kuvertet
signeras av valförrättare, oberoende kontrollant och
representant från valnämnden samt igenlackas av
någon av dessa. Kuverten skall sedan förvaras säkert
tills röstsammanräkningen sker

7:11d Pappers-
röstning:
mottagningens
början och
avslut

När vallokalen öppnar ska röstmottagarna visa att
valurnan är tom för de närvarande.
När vallokalen stänger ska valurnan tömmas under
uppsikt av en representant från valnämnden och en
kontrollant utsedd av kårstyrelsen. Kuverten räknas
och placeras därefter i ett omslag, på vilket antal
valkuvert, antal ytterkuvert, vallokal och tidpunkt
antecknas. Omslaget förseglas och signeras därefter
av röstmottagare, kontrollant och representant från
valnämnden. Det ska sedan förvaras säkert tills
rösträkningen.
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7:11d Pappers-
röstning:
mottagningens
början och
avslut

När vallokalen öppnar ska röstmottagarna visa att
valurnan är tom för de närvarande.
När vallokalen stänger ska valurnan tömmas under
uppsikt av en representant från valnämnden och en
kontrollant utsedd av kårstyrelsen. Ytterkuverten
räknas och placeras därefter i ett omslag, på vilket
antal, vallokal och tidpunkt antecknas. Omslaget
förseglas och signeras därefter av röstmottagare,
kontrollant och representant från valnämnden. Det
ska sedan förvaras säkert tills rösträkningen.

Kommentar: Valets genomförande delas upp i flera punkter för att göra dem mer överskådliga.
I fråga om det digitala förfarandet är mycket lite reglerat. Vad en vallokal betyder här är helt oväsentligt och valet ska vara
demokratiskt oavsett.
I fråga om pappersförfarandet har stor vikt lagts vid att efterlikna vallagen i så stor utsträckning som möjligt. Däremot är
valordningen som skriven inte genomförbar med ett digitalt system som respekterar valhemligheten, där associationen tas bort
mellan väljare och röst, eftersom det i nuläget krävs att man i efterhand kan ta bort röster i fall väljaren röstar per papper. Den
gula linjen åtgärdar detta genom att i stället efterlikna förtidsröstningen.
I övrigt förändras kravet på legitimation i enlighet med vallagen. Det går alltså att styrka sin identitet med hjälp av någon annan.

7:14 Röstsamman-
räkning

Röstsammanräkningen är offentlig.
Röstsammanräkningen skall vara avslutad inom
tjugofyra timmar efter valförrättningens avslutande.

7:12 Rösträkning Rösträkningen sker vid ett av valnämndens
sammanträden och är offentlig för kårens
medlemmar. Den ska vara avslutad inom 24 timmar
efter valperiodens utgång.
Vid rösträkningen ska tre kontrollanter närvara,
vilka utses av kårstyrelsen bland medlemmar.
Kontrollanterna får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.
Under rösträkningen ska

• röstlängden fastställas enligt 7:13,
• röstetal bestämmas enligt 7:14,
• jämförelsetal beräknas enligt 7:17,
• mandatfördelning ske enligt 7:18 och 7:19.

Valnämnden offentliggör sedan omedelbart
valresultatet och lämnar protokoll över
rösträkningen till fullmäktiges talman. Protokollet
ska innehålla utfall av eventuella lottningar och
ogiltigförklaringar av röster med angivna skäl.

7:24 Röstsamman-
räkning

Röstsammanräkningen skall ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av minst
tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade. Dessa får
ej kandidera i valet eller ingå i valnämnden.
[...]

7:28 Kontroll av
röster

[...]
Kontroll av röster ska ske under ett av valnämndens
sammanträden under kontroll av minst tre av
kårstyrelsen utsedda röstberättigade. Dessa får ej
kandidera i valet eller ingå i valnämnden.

Kommentar: Bestämmelser om rösträkningen samlas på ett ställe, och genom att införa en beskrivande punkt fås en mer
pedagogisk utformning. De olika momenten kommenteras separat nedan.
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7:2 Rösträtt [...]
Vallängden är en förteckning över alla kårens
medlemmar som erlagt kåravgift för innevarande
termin. Vallängden får delas upp mellan
vallokalerna.
[...]

7:13 Röstlängd Röstlängden ska uppta alla medlemmar som
uppfyller kraven enligt 2:1. Röstlängden fastställs
slutligen vid rösträkningen.

7:28 Kontroll av
röster

Inför röstsammanräkningen enligt 7:24 ska samma
dag vallängden uppdateras enligt 7:2.
[...]

Kommentar: Röstlängden (enligt namnbytet ovan) kan användas som en definitiv källa för rösträttskontroll. Medlemskravet
ersätts av en hänvisning. Slutligen utgår bestämmelsen om uppdelning, dels eftersom det är oklart vad det betyder i praktiken
när röster kunde tas emot i flera lokaler, dels eftersom det inte påverkar valförfarandet i övrigt. Inte heller om den gula linjen
följs med pappersröstning utformad enligt den nationella förtidsröstningen kommer det innebära någon skillnad att låta alla
rösta i alla vallokaler.

7:28 Kontroll av
röster

[...]
Efter valförrättningens slut och innan
röstsammanräkningen ska internetröster, fysiska
röster och poströster kontrolleras gentemot
varandra och vallängden.
Om poströstande finns med i vallängden men inte
redan är markerad, markeras denne i vallängden,
kuvertet bryts och valkuvertet läggs i valurnan.
Om röstande redan är markerad i vallängden
förklaras den poströsten ogiltig och makuleras.
Internetröstning anses sekundär till fysisk röstning.
Om röstande finns markerad i vallängden eller ej
finns med i vällängden förklaras internetröstningen
ogiltig och makuleras.
Kontroll av röster ska ske under ett av valnämndens
sammanträden under kontroll av minst tre av
kårstyrelsen utsedda röstberättigade. Dessa får ej
kandidera i valet eller ingå i valnämnden.

7:14 Röstetal Kandidaternas röstetal fastställs som summan av
avgivna pappers- och elektroniska röster enligt
följande:

• ev. pappersröster kontrolleras enligt 7:14a,
• ev. elektroniska röster exporteras,
• ev. jämkning sker enligt 7:14b om båda valför-
faranden använts,

• ev. pappersröster räknas enligt 7:14c.

7:14a Kontroll av
pappersröster

Omslag med röster öppnas och antalet kuvert däri
stäms av. Valkuvert läggs i en valurna.
Ytterkuvert med personnummer kontrolleras mot
röstlängden. Om väljaren finns i röstlängden men
inte har prickats av, så prickas väljaren av,
ytterkuvertet öppnas, och valkuvertet däri läggs i
valurnan. Annars förklaras rösten ogiltig och läggs åt
sidan.

7:23 Valförrätt-
ningens
avslutande

Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats skall
informationen från röstningssystemet exporteras av
en av kårstyrelsen utsedd kontrollant samt två
representanter från valnämnden.
[...]

7:14b Jämkning av
röster

Om valet genomförts både via papper och
elektroniskt ska rösterna från de två sätten jämkas.
Pappersröstning har förtur över elektronisk röstning.
Om väljare som finns avprickad i
pappersröstlängden har röstat elektroniskt så
ogiltigförklaras den elektroniska rösten.

7:14c Räkning av
pappersröster

Valurnan med röster töms. Valkuverten öppnas och
de giltiga rösterna däri räknas för var kandidat.
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7:24 Röstsamman-
räkning

[...]
Vid fysiskt val kontrolleras sedan internetröster,
fysiska rösterna och poströsterna gentemot
vallängden enligt 7:28. Under röstsammanräkningen
bryts sedan de giltiga kuverten vari valsedlarna från
den fysiska röstningen och/eller poströstningen
förvarats.
Giltiga röster från internetröstning och fysisk
röstning summeras efter kontrollen enligt 7:28 för
var kandidat.

7:14 Röstetal Kandidaternas röstetal fastställs som summan av
avgivna pappers- och elektroniska röster enligt
följande:

• ev. elektroniska röster exporteras,
• ev. pappersröster kontrolleras och räknas enligt
7:14a.

7:14a Kontroll och
räkning av
pappersröster

Omslag med ytterkuvert öppnas och antalet stäms
av.
Ytterkuvertens personnummer kontrolleras mot
röstlängden. Rösten ogiltigförklaras om

• väljaren röstat digitalt,
• väljaren redan avgett en giltig pappersröst,
• väljaren inte har rösträtt enligt röstlängden.

Giltiga ytterkuvert öppnas, väljaren markeras i
röstlängden, och valkuverten däri läggs i en valurna.
När alla pappersröster kontrollerats töms valurnan,
valkuverten öppnas, och de giltiga rösterna enligt
7:15 däri räknas för var kandidat.
Ogiltigförklarade röster läggs i särskilt omslag.

Kommentar: I dessa punkter ligger kärnan i rösträkningen. Punkterna konsolideras och görs tydligare, och begreppet röstetal
införs. Det framkommer nu att proceduren är ganska invecklad.
I gula linjen har proceduren anpassats efter att pappersröstningen utformats som förtidsröstning enligt ovan. Därmed behövs
inte möjligheten att makulera digitala röster från röstlängden, vilket ökar valhemligheten.
En möjlighet i det nya förfarandet är också att särskilt behandla de fall då väljaren avgett flera pappersröster, i linje med det
svenska valet där alla förtidsröster ogiltigförklaras. För enkelhets skull har vi låtit den första gälla i det här fallet.

7:25 Ogiltig
valsedel

Valsedel är ogiltig om kandidats nummer har
antecknats så att det inte fullständigt klart framgår
vilken kandidat röstaren har avsett.
Finns i valkuvert en giltig valsedel och en eller flera
blanka skall endast den med giltig markering räknas.
Finns flera på annat sätt olika valsedlar, är de alla
ogiltiga.

7:15 Ogiltig röst En röst är ogiltig om:
• det inte klart framgår vilken kandidat väljaren
avsett, t.ex. genom oläsbara siffror eller flera
valsedlar med olika kandidater,

• den avlagts på ej registrerad kandidat,
• har avsiktliga kännetecken som kan identifiera
väljaren.

I valkuvert med flera valsedlar får dock, om alla
valsedlar utöver de blanka däri avser samma
kandidat, en giltig valsedel av dessa räknas.

7:26 Blank valsedel Valsedel utan nummer eller med siffran 0 (noll) i
varje ruta räknas som blank i valet. Finns i valkuvert
flera blanka valsedlar får endast en räknas.

7:16 Blank röst Det ska vara möjligt att rösta blankt, och blanka röster
anses giltiga.
Valsedlar utan nummer eller med nummer 000 ska
räknas som blanka. I valkuvert med flera blanka
valsedlar får endast en räknas.
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Kommentar: Grunderna för ogiltighet förtydligas, i synnerhet att röster med avsiktliga kännetecknen inte ska räknas (i linje
med svenska vallagen).
Vad gäller blanka röster förtydligas att de även ska tas emot av digitala system och inte endast uppstå som ett specialfall under
rösträkningen (som är fallet i vissa länder, t.ex. Frankrike). Vidare förtydligas att dessa röster är giltiga (i linje med kårens praxis
men till skillnad från svenska vallagen).
Huruvida blanka röster är giltiga har påverkar resultatet genom 1%-spärren nedan. Eftersom de blanka rösterna utnyttjas flitigt i
vårt fal och anses gynnsamma för valdeltagandet (även kårmedlemmar som inte är insatta kan vilja öka deltagandet) bör de ges
vikt i resultatet.

7:15 Bestämning av
jämförelsetal

Av de giltiga röster som avgivits bildas för varje
kandidat jämförelsetal enligt följande:
Valförbunds totala röstantal beräknas som summan
av rösterna på de kandidater som tillhör
valförbundet.
Den kandidat som, inom sitt valförbund, fått de
flesta rösterna får som sitt jämförelsetal sitt
valförbunds totala röstantal. Den kandidat som fått
näst flest röster inom sitt valförbund får som sitt
jämförelsetal hälften av sitt valförbunds totala
röstantal. Vidare får den tredje kandidaten
tredjedelen av sitt valförbunds totala röstantal och
så vidare.
Om flera kandidater inom samma valförbund fått
samma röstetal, avgörs deras inbördes ordning av
lotten.
Oberoende kandidat får som sitt jämförelsetal sitt
röstantal.

7:17 Jämförelsetal För varje kandidat bildas jämförelsetal enligt
heltalsmetoden tillämpad på hela kåren som en
valkrets:
Valförbundets röstetal bestäms som summan av
röstetalen för valförbundets kandidater.
Kandidaterna rangordnas inom valförbunden med
sitt röstetal. Om flera kandidater inom samma
valförbund fått lika röstetal lottas deras inbördes
ordning.
Inom varje valförbund får den första kandidaten
valförbundets röstetal som jämförelsetal, den andra
kandidaten får valförbundets röstetal delat med 2
som jämförelsetal, och så fortsätter beräkningen på
samma sätt att dela valförbundets röstetal med nästa
heltal tills alla kandidater fått jämförelsetal.
Oberoende kandidat får sitt röstetal som
jämförelsetal.

7:17 Jämförelsetal För varje kandidat bildas jämförelsetal enligt
uddatalsmetoden tillämpad på hela kåren som en
valkrets:
Valförbundets röstetal bestäms som summan av
röstetalen för valförbundets kandidater.
Kandidaterna rangordnas inom valförbunden med
sitt röstetal. Om flera kandidater inom samma
valförbund fått lika röstetal lottas deras inbördes
ordning.
Inom varje valförbund får den första kandidaten
valförbundets röstetal som jämförelsetal, den andra
kandidaten får valförbundets röstetal delat med 3
som jämförelsetal, och så fortsätter beräkningen på
samma sätt att dela valförbundets röstetal med nästa
udda heltal tills alla kandidater fått jämförelsetal.
Oberoende kandidat får sitt röstetal som
jämförelsetal.
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Kommentar: Beräkningen av jämförelsetal förtydligas med motsvarande formuleringar från svenska vallagen.
I grön linje föreslås att vi byter från heltalsmetoden till uddatalsmetoden. Sverige gjorde motsvarande förändring på 50-talet och
det känns oväntat att kåren valde heltalsmetoden i stället. Det är en liten förändring i jämförelse med andra reformer som
föreslagits genom åren, men den huvudsakliga effekten blir att små valförbund och oberoende kandidater inte missgynnas lika
mycket som tidigare. (En djupare analys av detta finns i bakgrunden.)

7:16 Fördelning av
fullmäktige-
platser

Fullmäktige besätts av de trettiofem kandidater som
fått högsta jämförelsetal bland dem som fått en procent
eller mer av giltiga röster. Om fullmäktiges alla mandat
ej är tillsatta avgörs resterande mandat enkom av
högsta jämförelsetal. Vid lika stora jämförelsetal
avgör högsta röstantal. Är även dessa lika stora avgör
lotten.

7:18 Mandat-
fördelning

Mandat i fullmäktige tilldelas först de 35 kandidater
med högst jämförelsetal som har erhållit en procent
eller mer av de giltiga rösterna.
Överblivna mandat efter första tilldelning går till
resterande kandidater med högst jämförelsetal.
Vid lika stora jämförelsetal avgör högsta röstetal. Vid
lika röstetal avgör lotten.

Kommentar: Endast förtydliganden.

7:17 Suppleanter För varje påbörjat tretal ordinarie
fullmäktigeledamöter ett valförbund erhållit, utses en
suppleant för valförbundet. Suppleanter rangordnas
på samma sätt som ordinarie ledamöter enligt 7:16.
Suppleanter inträder till tjänstgöring för respektive
valförbund i den ordning de blivit valda.

7:19 Suppleanter För varje påbörjat tretal mandat som tilldelats
kandidater i ett valförbund utses en suppleant för
valförbundet från de kandidater som ej tilldelats
mandat, om sådana finns. Suppleanterna rangordnas
inbördes på samma sätt som enligt 7:18 och inträder
till tjänstgöring i denna ordning.
Om suppleant entledigas eller tilldelas mandat utses ny
suppleant enligt första stycket.

Kommentar: Förtydliganden, inklusive nuvarande praxis att även entledigade suppleanter (eller suppleanter som flyttas upp)
ersätts. Ett valförbund får alltså alltid ha så många suppleanter som bestämmelsen föreskriver.

7:18 Återbesättande
av frånträdd
fullmäktige-
plats

Om fullmäktigeledamot frånträder sin plats ersätts
denne. Förste suppleant till den frånträdde träder in
som ersättare. Om inte sådan finns ersätter den
kandidat som har det högsta jämförelsetalet som inte
fick ordinarie plats i fullmäktige vid senast hållna val.

7:20 Ersättande av
entledigad
ledamot

Om fullmäktigeledamot entledigas ska första
suppleant överta mandatet. Ny suppleant ska utses
enligt 7:19 om möjligt.
Om sådan suppleant inte finns går mandatet i stället
till den kandidat med det högsta jämförelsetalet som
inte tilldelades mandat vid det senaste valtilfället.
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7:20 Ersättande av
entledigad
ledamot

Om fullmäktigeledamot entledigas ska vem som
övertar mandatet avgöras genom ny mandatfördelning
enligt 7:18 med vissa ändringar. För varje valförbund,
så läggs alla dess entledigade ledamöter och
suppleanters röstetal till röstetalet för den kandidat
med högst röstetal inom valförbundet. Tidigare
lottningar görs inte om och behåller utfallet vid
rösträkningen. Spärren på en procent ska inte
tillämpas efter att alla ej entledigade kandidater som
erhöll mandat vid den ursprungliga fördelningen
erhållit mandat i den nya fördelningen.

TODO: det finns nog ett enklare sätt, men jag
har inte hunnit kontrollera matematiken för att
avgöra om man kan direkt räkna om jämförelse-
tal i stället

Ny suppleant ska utses enligt 7:19 om möjligt.

Kommentar: Utgångspunkten i grå linje är vissa förtydliganden. Dock tar inte att enbart betrakta jämförelsetal hänsyn till att en
tidigare suppleant, som erhållit mandat genom ‘ordinarie’ ersättande, hade haft företräde till överskottsmandat om inte denna
redan fått plats på annat sätt. Resultatet blir att valförbundet får färre mandat än annars bara på grund av ordningen på
avsägelserna. Blå linje åtgärdar detta genom att göra om hela mandatfördelningen så att mandaten delas ut på valförbundens
styrkor och proportionellt så långt det är möjligt. Tolkningen från inspektorerna om överskottsmandat (Lex Willim) behövs
därmed inte implementeras eftersom den nya mandatfördelningen explicit utesluter en situation med spärren. (En djupare
analys finns i bakgrunden.)

7:6 Nominering
av kandidat

[...]
Om färre än 35 kandidater nominerats till ordinarie val
vid registreringstidens utgång inställs valet. Extra val
skall då genomföras under oktober månad. Föregående
års fullmäktige sitter i detta fall kvar till konstituerande
fullmäktige hållits. Det åligger detta
interimsfullmäktige att uppfylla samtliga åligganden
som det nyvalda skulle haft.

7:21 Omval Om färre än 35 kandidaturer inkommit vid
registreringstidens utgång ställs valet in.
Vid inställt ordinarie val hålls omval under oktober
månad. Nuvarande fullmäktige sitter kvar tills
konstituerande fullmäktige har ägt rum. Detta
interimsfullmäktige har samma rättigheter och
åligganden som det nyvalda skulle haft.

Kommentar: Omval (pga. för få kandidater) får en egen punkt för att förtydliga processen.

7:5 Extra val Extra val skall utlysas om minst 20% av kårens
medlemmar undertecknar en skriftlig begäran om
extra val. Extra val skall genomföras inom 60 dagar
från det att sådan begäran inkommit till kårens
inspektor.

7:22 Extra val Extra val ska utlysas om minst 20% av medlemmarna
skriftligen begär det hos talman. Sådant val ska hållas
inom 60 dagar från att inspektor förklarar villkoren
uppfyllda.
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Kommentar: Rekvisitet för 20% av medlemmarna är med dagens storlek väldigt svårt att uppfylla. Det torde vara omöjligt att få
så många underskrifter på en enda begäran. Vi föreslår att medlemmarna får lämna begäran separat till talman som
sammanställer dem åt inspektor.

Ny bestämmelse 7:23 Valkampanj Valkampanj ska bedrivas rättvist för alla kandidater
och så att Chalmers Studentkårs varumärke
respekteras.

Kommentar: Generella riktlinjer för valkampanjen införs och utgör ny grund för besvär, till följd av att de senaste fem åren
orsakat en del gränsdragningsfrågor kring besvärsnämndens befogenheter.

7:19 Ekonomiskt
stöd

Stödets totala storlek skall vara en kvarts procent av
summan av terminsavgifterna som är upptagna i den
slutliga budgeten för verksamhetsåret.
Stöd utgår för information och därtill relaterade
kostnader. Stödet utbetalas mot verifikation.
Stöd utgår med en summa per valförbund och en
summa per kandidat. Oberoende kandidat har rätt
till stöd för både valförbund och kandidat.
Stöd skall vara utkvitterat mellan andra måndagen
efter kandideringstidens utgång och första vardagen
sju dagar efter sista valdagen.

7:24 Kampanjstöd Kandidater har rätt till stöd för att bedriva valkampanj.
Stödets totala storlek för alla kandidater ska vara
0,25% av terminsavgifterna i den slutgiltiga budgeten
för räkenskapsåret för valtilfället.
Stödet fördelas enligt budgeten i en summa per
valförbund och en summa per kandidat. Oberoende
kandidat har rätt till båda summor.
Utbetalning sker mot kvitto inlämnat till talman. Stödet
får kvitteras ut från offentliggörande av kandidatlistan
fram tills valets fastställande.

Kommentar: Förtydliganden, i synnerhet om vad stödet ska användas till. Dessutom förtydligas hur stödet kvitteras ut och
tidsperioden förlängs för att underlätta för kampanjen.

7:10
Kandidats
eller
valförbunds
beteckning

Kandidat eller valförbund får ej använda beteckning
som tillhör en studentkår eller en sammanslutning
av studentkårer.
Beteckning måste skilja sig tydligt från beteckningar
som redan är registrerade för valtillfället.
Valnämnden kan, då risk för att förväxling mellan
befintliga eller tidigare existerande valförbund
föreligger eller om föreslagen beteckning på annat
sätt är att betrakta som olämplig, besluta att inte
godkänna valförbunds beteckning. Det åligger då
valförbundet inkomma med nytt förslag på
valförbundsbeteckning. Om valförbundet vid
registreringstidens utgång ännu inte har en godkänd
valförbundsbeteckning beslutar valnämnden om
densamma. Sådant beslut kan överklagas till
besvärsnämnden.

7:25 Olämplig
beteckning

Valförbund får ej använda beteckning som:
• tillhör en studentkår eller sammanslutning av
studentkårer,

• kan antas förväxlas med annan registrerad be-
teckning för valtilfället,

• kan antas vara missledande beaktat registrerad
beteckning för tidigare valtillfälle,

• kan antas väcka anstöt eller är att betrakta som
olämplig.

Valnämnden kan på dessa grunder avslå en
beteckning. Valförbundet får då inkomma med nytt
förslag. Om valförbundet inte gör detta före
registreringstidens utgång beslutar valnämnden om
ny beteckning.
Beslut av valnämnden enligt andra stycket får
överklagas till besvärsnämnden enligt 7:26.

Kommentar: Förtydliganden om på vilka grunder en beteckning kan anses olämplig och hur det kan överklagas.

7:12 Handlingarnas
offentlighet

Handlingar som inlämnats till valnämnden är
offentliga för kårens medlemmar

7:26 Offentlighets-
princip

Valnämndens handlingar är offentliga för medlemmar.
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Ersätter 10:2 och 10:3, som här citeras:
Medlem som an-
ser att fastställd valordning ej följts kan anföra besvär:

• I fråga om registrering av kandidater eller
valförbund senast sju dagar efter valnämndens
offentliggörande av dessa.

• I fråga om kandidatlistans fastställande senast sju
dagar efter valnämndens offentliggörande av denna.

• I fråga om valförfarandet, röstsammanräkningen
eller mandatfördelningen senast sju dagar efter
valresultatets offentliggörande.

Finner besvärsnämnden efter besvär att fel begåtts
som kan inverka eller har inverkat på valets utgång
skall besvärsnämnden ålägga valnämnden att låta
göra om de delar av valet eller förberedelserna för
detta som felet berört.

7:27 Överklagande Varje medlem kan anföra besvär om fullmäktigevalet
till besvärsnämnden i fråga om:

• registrering av kandidat eller valförbund samt
fastställande av kandidatlista enligt 7:5–7:8 och
7:25 senast sju dagar efter att kandidatlistan
kungjorts.

• valförfarandet, valkampanjen, rösträkningen
eller mandatfördelning enligt 7:9–7:19 och
7:23 senast sju dagar efter att valresultatet
kungjorts.

Besvär får ej avvisas på grundval av att de inkommit
till talman eller kårstyrelsen i stället för
besvärsnämnden.
Om besvärsnämnden finner efter besvär att det med
fog kan antas att vad som förekommit har inverkat
på valutgången, ska besvärsnämnden ålägga
valnämnden att låta göra om de delar av valet som
berörs.
Besvärsnämndens beslut kan ej överklagas.

Kommentar: Förtydliganden om på vilka grunder besvär kan anföras. Besvär angående registrering och kandidatlistor slås ihop
till en deadline efter kandidatlistorna för att förenkla. Dessutom förtydligas hur besvär får inkomma, där praxis har varit att
talman och kårstyrelsen vidarebefordrar ärenden till besvärsnämnden.
Den mest väsentliga ändringen är att rekvisiten för besvär förändras något. Felen behöver inte längre kunna inverka eller ha
inverkat, utan det räcker att de med fog kan antas att de har inverkat. Det betyder i synnerhet att det är tillräckligt att göra
gällande att något som inträffar inte osannolikt har inverkat på utgången.
Till sist noteras att besvärsnämndens beslut inte kan överklagas.

7:27 Informations-
verksamhet

I kårtidningen Tofsens valbilaga får de i
fullmäktigevalet registrerade valförbunden
disponera lika stort utrymme vardera intill det totala
sidantal som valnämnden beslutar. Dock skall varje
valförbund få disponera minst en sida. Dessa sidor
betalas av valnämnden.
Utöver ovan angivna utrymmen skall oberoende
kandidater tillsammans få disponera lika stort
utrymme som ett valförbund. Dock skall varje
oberoende kandidat garanteras minst en fjärdedel av
det utrymme varje valförbund disponerar.
Information publicerad i valbilagan är ej att likställa
med kandidatlista.

Utgår

Kommentar: Denna bestämmelse anses föråldrad och utgår. I nutid föreligger inget behov från kandidaternas sida att kåren
genom Tofsen hjälper dem med distribution av valprogram, eftersom det kan åstadkommas genom egna digitala kanaler och
valnämndens hemsida. Vidare har inte bestämmelsen tillämpats i praktiken de senaste valen.
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Reglemente
[Inga regleringar utöver Chalmers Studentkårs stadga]
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8 Valberedningen
Föredragande: Hugo Simonsson

Summary
The chapter is generally simplified. Some parts of the regulations regarding the Nomination Com-
mittee are moved to the by-laws in order to make their work more flexible. We have chosen to not
write anything about the Nomination Committee’s work with interviewing candidates for committe-
es since there currently exists a task force that is investigating the process.
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Stadga

8:1 Uppgifter Valberedningen skall bereda:
• val som förrättas av fullmäktige, undantaget kå-
rens externa ledamöter i styrelserna för kårens
bolag och dess dotterbolag, nämnder samt lek-
mannarevisorer

• val av ordförande och, i förekommande fall, kas-
sör i samtliga kommittéer

• val av samtliga medlemmar i CCC
• val av övriga ledamöter i Cortègens gransk-
ningsnämnd

8:1 Uppgifter Valberedningen ska bereda de val som förtecknas i
reglementet eller i övrigt åläggs dem av fullmäktige.

Kommentar: Ändringen flyttar de specifika valen till reglementet så att de är enklare att ändra. Utöver det tillåts explicit övriga
ålägganden från fullmäktige, exempelvis för en temporär post i kårledningen.

8:2 Sammansätt-
ning

Valberedningen består av fem till åtta ledamöter.
Ordförande utses inom gruppen vid det första
sammanträdet.

8:2 Sammansätt-
ning

Valberedningen består av en ordförande och fyra till
sju ledamöter som väljs av fullmäktige.

Kommentar: Ändringen gör att fullmäktige väljer ordförande separat, vilket är lämpligt då det är en arvoderad post.

8:3 Sammanträden Valberedningen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Kårstyrelsens presidium kallar till det
första sammanträdet, samt öppnar och leder
sammanträdet till dess ordförande valts.

8:3 Sammanträden Valberedningen sammanträder på kallelse av
ordförande.
Vid valberedningens sammanträden ska minst
minnesanteckningar föras. Vid beslut ska protokoll
föras.
Protokoll ska justeras av ordförande och minst en
annan ledamot i valberedningen.

Kommentar: Ändringen införlivar bestämmelsen som förr fanns i 8:6. Utöver det läggs ett krav på justering till. Kårstyrelsens
presidium behöver inte längre kalla till det första sammanträdet då fullmäktige väljer ordförande separat, och ordförande kan
kalla till det första sammanträdet.

8:4 Beslutsförhet Valberedningen är beslutför om en majoritet, dock
minst tre, av dess ledamöter är närvarande. Som
valberedningens beslut gäller den mening som
erhåller flesta antalet röster. Vid lika antal röster
avgör lotten.

8:4 Beslutsförhet Valberedningen är beslutsför om ordförande minst
hälften av dess totala antal ledamöter är närvarande.
Som valberedningens beslut gäller den mening som
erhåller flest antal röster. Vid lika antal röster avgör
lotten.
minst fyra minoritet? förtydliga expansion

Kommentar: Bestämmelsen om beslutsförhet förtydligas. Valberedningen delar ibland på sig i parallella sammanträden, men
ordförandens närvaro krävs vid beslut.
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8:5 Åliggande Det åligger valberedningen att avge fullständigt
namnförslag avseende de val som skall förrättas av
fullmäktige eller kårstyrelsen, i så god tid att förslaget
kan utsändas senast sju dagar före ifrågavarande val.

8:5 Åliggande Det åligger valberedningen att avge fullständigt
namnförslag avseende de val de bereder i så god tid
att förslaget kan skickas ut senast sju dagar före
ifrågavarande val.

Kommentar: Ändringen gör att bestämmelsen är tillämplig även på val som inte förrättas av kårstyrelsen eller fullmäktige,
exempelvis till bolagsstyrelser.

8:6 Protokoll Vid valberedningens sammanträden skall minst
minnesanteckningar föras. Vid beslut skall protokoll
föras.

Flyttas till 8:3.

8:7 Nominering
vid
sammanträde

Vid valtillfället må ytterligare nominering ske. Utgår

Kommentar: Bestämmelsen införlivas i vardera valförsamlings bestämmelser. För fullmäktige är detta 6:.

8:8 Referensgrupp Till sin hjälp har valberedningen en referensgrupp, vald
av kårstyrelsen, bestående av tre till fem
kårledningsledamöter. Referensgruppen åligger att
stödja valberedningen samt vara behjälpliga att bereda
underlag till genomförande och fortsatt utveckling av
processen för rekrytering av nästkommande
verksamhetsårs kårledning. Valberedningen är
sammankallande för referensgruppen.

8:6 Referens-
grupper

Till sin hjälp kan valberedningen ha referensgrupper
vars sammansättning, val och uppdrag förtecknas i
reglementet. Valberedningen är sammankallande för
referensgrupperna.

Kommentar: Ändringen gör att valberedningen enklare kan få nya referensgrupper då de förtecknas i reglementet istället för
stadgan. Ändringen möjliggör också att valberedningen kan ha fler referensgrupper.
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Reglemente

Tillagd 8:1 Uppgifter Valberedningen ska bereda val till:

• Talman och vice talman.
• Kårledningen.
• Övriga ledamöter i Cortègens granskningsnämnd.
• Studentledamöterna i kårens bolags styrelser.
• Studentledamöterna i CSB:s styrelse
• Val av ordförande och, i förekommande fall, kas-
sör i samtliga kommittéer.

• Val av samtliga medlemmar i Cortègecommittén.

Kommentar: Tillägget görs för att bestämmelsen från 8:1 i stadgan flyttas hit. Utöver det förenklar ändringen formuleringarna,
och är en uttömmande lista istället för en lista med undantag.

Tillagd 8:1 Uppgifter Valberedningen ska bereda val till:

• Talmannapresidiet
• Kårledningen.
• Övriga ledamöter i Cortègens granskningsnämnd.
• Studentledamöterna i kårens bolags styrelser.
• Studentledamöterna i CSB:s styrelse
• Val av ordförande och, i förekommande fall, kas-
sör i samtliga kommittéer.

• Val av samtliga medlemmar i Cortègecommittén.

Kommentar: Tillägget är samma som linje grå. I övrigt är detta en följdändring av att införa talmannapresidiet i kapitel 6.

Tillagd 8:6a Referens-
gruppen för
kårlednings-
invalet

Referensgruppen för kårledningsinvalet består av tre
till fem ledamöter som väljs av kårstyrelsen. Dessa
ledamöter behöver inte vara medlemmar.
Referensgruppen för kårledningsinvalet har i uppdrag
att stödja valberedningen samt vara behjälpliga att
bereda underlag till genomförande och fortsatt
utveckling av processen för rekrytering av
nästkommande verksamhetsårs kårledning.

Kommentar: Tillägget flyttar den tidigare bestämmelsen från 8:8 i stadgan hit.
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9 Valnämnden
Föredragande: Ruben Seyer

Sammanfattning
Updates are made in accordance with the new general standard for Council committees. Many pro-
visions are moved to chapter 7 to consolidate the election procedures.
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Stadga

9:1 Samman-
sättning

Valnämnden handhar valet. Fullmäktige utser
ordförande, vice ordförande, sekreterare samt fyra
övriga ledamöter i valnämnden. En majoritet av
ledamöterna får ej kandidera i samma valförbund.

9:1 Uppgifter Valnämnden organiserar och genomför
fullmäktigevalet.

9:2 Samman-
sättning

Valnämnden består av en ordförande, en vice
ordförande och fem ledamöter som väljs av fullmäktige.
En majoritet av valnämnden får ej utgöras av
kandidater i samma valförbund.

9:3 Sammanträde Vid valnämndens sammanträden skall minst
minnesanteckningar föras. Vid beslut skall protokoll
föras. Protokoll skall justeras av minst en ledamot i
valnämnden.

9:3 Sammanträden Valnämnden sammanträder på kallelse av ordförande.
Vid valnämndens sammanträden ska minst
minnesanteckningar föras. Vid beslut ska protokoll
föras.
Protokoll ska justeras av ordförande och minst en
annan ledamot i valnämnden.

9:2 Beslutsförhet Valnämnden är beslutför om ordföranden eller vice
ordföranden jämte ytterligare tre ledamöter är
närvarande, samt om inget valförbund är i majoritet.
Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

9:4 Beslutsförhet Valnämnden är beslutsför om en majoritet av dess
ledamöter är närvarande, inklusive ordförande eller
vice ordförande. Dock är inte valnämnden beslutsför
om en majoritet kandiderar i samma valförbund. Som
valnämndens beslut gäller den mening som erhåller
flest antal röster. Vid lika antal röster avgör
ordförande, eller i dennas frånvaro vice ordförande.

Kommentar: De inledande bestämmelserna i kapitlet omorganiseras till att följa enhetlig standard för fullmäktiges nämnder.
Sekreteraren har ingen specifik funktion i stadgan och kan väljas internt. Kriterierna för beslutsförhet förtydligas i de fall
valnämnden inte är fulltaliga.
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9:4 Åliggande Valnämnden åligger att:
• Organisera och genomföra val till fullmäktige i en-
lighet med dessa stadgars kapitel 7.

• Till fullmäktige inkomma med förslag på dagar
och platser för val till fullmäktige.

• Vid sammanträde eventuellt fastställa tider och
lokaler för valförrättning, utöver de av fullmäk-
tige beslutade.

• Senast fyrtio dagar före första valdagen anslå
datum för valförrättning, sista dag för registre-
ring av kandidat och valförbund samt kännetec-
ken på rösträttshandling på kårens anslagstav-
lor.

• Senast arton dagar före första valdagen anslå ti-
der och lokaler för valförrättning på kårens an-
slagstavlor.

• Senast tolv dagar efter registreringstidens ut-
gång, dock aldrig senare än tio dagar innan förs-
ta valdagen, på kårens anslagstavla offentliggö-
ra kandidatlista och eventuellt förekommande
valförbund.

• Senast tio dagar före första valdagen tillhanda-
hålla valsedlar och kandidatlista på kårens ex-
pedition.

• Utse och instruera valförrättare.
• Anslå ett exemplar av denna valordning samt
eventuella anvisningar för röstförfarandet i val-
lokal.

• Vid sammanträde räkna fram valresultat och
anslå detta på kårens anslagstavlor i samman-
trädesprotokoll redogöra för registrerade kandi-
dater, valförbund och valresultat.

• Senast fem dagar efter valförrättningens avslu-
tande inge detta protokoll till fullmäktige, samt

• Se till att samtliga avgivna röstsedlar från valet
förvaras säkert till dess att nästa val är genomfört.

• Marknadsföra fullmäktigevalet både med avseen-
de på såväl kandideringsperioden som valet.

9:5 Åligganden Det åligger dessutom valnämnden att:
• Marknadsföra val till fullmäktige, både med avse-
ende på kandidatur som själva röstningen.

• Till fullmäktigemöte då valet fastställs avge berät-
telse med utvärdering av valet.

• Förvalta arkiverat valmaterial, t.ex. avgivna röst-
sedlar, ogiltiga röster och exporterade resultat,
fram tills nästa val är genomfört och resultatet av
det är fastställt.

Kommentar: Åligganden relaterade till valförfarandet flyttas till valordningen. Tillhandahållandet av material på kårens
expedition krävs inte längre.
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9:5 Registrering
av kandidat
och
valförbund

Valnämnden skall, om nominering av kandidat skett
enligt 7:11, registrera kandidat och kandidatens
beteckning, såvida den inte strider mot 7:10.
Valnämnden skall, om överenskommelsehandling
enligt 7:8 inkommit, registrera valförbund och
valförbundets beteckning, såvida den inte strider
mot 7:10.

Ersätts av 7:6, 7:7, 7:25

9:6 Kandidatlista En kandidatlista för fullmäktigevalet skall upprättas
av valnämnden. Kandidatlistan ska innehålla
valförbund och oberoende kandidater som är
registrerade enligt 7:11.
Valförbundens och de oberoende kandidaternas
inbördes ordning på listan skall lottas.
Valförbundens inbördes kandidatordning skall
överensstämma med överenskommelsehandlingens.
Valförbundens och de oberoende kandidaternas
eventuella beteckningar skall antecknas klart synligt.
Samtliga kandidater skall numreras med början från
101.

Ersätts av 7:8

Kommentar: Bestämmelser relaterade till valförfarandet flyttas till valordningen.
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Reglemente
[Inga regleringar utöver Chalmers Studentkårs stadga]
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10 Besvärsnämnden
Föredragande: Ruben Seyer

Sammanfattning
Changes in this section are made to conform to the new chapter 7, to which some provisions are
moved. The Committee of Election Complaints is empowered to act not only as a reaction to sub-
mitted complaints. The remaining ones are rephrased in more modern language without changing
the interpretation.

Bakgrund
Det förekommer i bland problemmed fullmäktigevalet som inte passar in i de angivna grunderna för
besvär. Besvärsnämnden har då att ta ställning till om ett inkommet besvär rent av ska avvisas eller
om det, trots avsaknaden av grund, ska hanteras och bifallas eller avslås. Denna situation upplevs
problematisk.

Vi har valt att göra grunderna för besvär som kommer in från medlemmar mer explicita, så att be-
svärsnämnden har tydliga bestämmelser de kan väga besvären mot. Generellt kan sägas att besvärs-
grunderna fokuserar på övertramp av enskilds rättighet. För att balansera detta har vi utökat besvärs-
nämndens befogenheter till att inte endast kunna reagera på besvär. Om besvärsnämnden med sin
expertis identifierar ett problem blir oftast skadan mycket mindre om de snabbt kan reagera, snarare
än att vänta ut besvärsfristen och sammanträda efter det.
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Stadga

10:1 Besvärsnämnd Besvär över vad som förekommit i samband med val
anföres hos en besvärsnämnd bestående av inspektor,
tillika besvärsnämndens ordförande, fullmäktiges
talman samt tre ledamöter och en suppleant, vilka
väljs av fullmäktige och ej får kandidera i valet.
Ledamot av besvärsnämnden får ej vara ledamot av
valnämnden.
Då fullmäktiges talman själv kandiderar i
fullmäktigevalet ersätts denna av vice talman. Om
även denna kandiderar inträder suppleant.

10:1 Uppgifter Besvär över fullmäktigevalet prövas av en
besvärsnämnd bestående av inspektor, tillika
besvärsnämndens ordförande, fullmäktiges talman
samt tre ledamöter och en suppleant, vilka väljs av
fullmäktige.
Ledamot av besvärsnämnden får ej vara ledamot av
valnämnden eller kandidera i valet.
Då fullmäktiges talman själv kandiderar i
fullmäktigevalet ersätts denna av vice talman. Om
även denna kandiderar inträder suppleant.

10:2 Befogenheter Besvärsnämnden har i fråga om besvär befogenhet att
besluta över valförfarandets giltighet och kan ålägga
valnämnden nödvändiga åtgärder

10:2 Befogenheter Besvärsnämnden är högsta instans i frågan om
fullmäktigevalets giltighet och har valnämnden till sitt
förfogande.

Kommentar: Besvärsnämndens befogenheter begränsas inte längre enbart till att reagera på inkomna besvär. Besvärsnämnden,
eller i vart fall åtminstone ledamöterna, hade lika gärna kunnat anföra besvär i egen person, men rekvisiten för besvären i 7:26
är snäva. Besvärsnämnden kan med utökade befogenheter identifiera oförutsedda problem med valets genomförande som går
bortom klagomål från enskild, utan att för det syftet öppna för fler typer av besvär. Situationer som lyfts genom åren är t.ex.
orättvis marknadsföring.

10:3 Besvär Medlem som anser att fastställd valordning ej följts
kan anföra besvär:

• I fråga om registrering av kandidater eller val-
förbund senast sju dagar efter valnämndens of-
fentliggörande av dessa.

• I fråga om kandidatlistans fastställande senast
sju dagar efter valnämndens offentliggörande
av denna.

• I fråga om valförfarandet, röstsammanräkning-
en eller mandatfördelningen senast sju dagar
efter valresultatets kungörande.

Ersätts av 7:26

10:4 Åtgärder Finner besvärsnämnden efter besvär att fel begåtts
som kan inverka eller har inverkat på valets utgång
skall besvärsnämnden ålägga valnämnden att låta
göra om de delar av valet eller förberedelserna för
detta som felet berört.

Ersätts av 7:26

10:5 Avrapportering Besvärsnämnden avrapporterar till fullmäktiges
sammanträde enligt 6:9, där valresultatet fastställes.

10:3 Avrapportering Besvärsnämnden avrapporterar till det
fullmäktigesammanträde där valresultatet fastställs.
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Reglemente
[Inga regleringar utöver Chalmers Studentkårs stadga]
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11 Cortègens granskningsnämnd
Föredragande: Hugo Simonsson

Sammanfattning
In general, the language is modernised and simplified. There is also an added paragraph about when
the council committee is able to take decisions in linewith the other council committees. The election
of the member of the management team is also simplified.
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Stadga

11:1 Cortègens
gransknings-
nämnd

Cortègens granskningsnämnd har till uppgift att:
• Granska Cortègen och dess program.

11:1 Uppgifter Cortègens granskningsnämnd har till uppgift att
granska Cortègen och dess program.

Ändringen tar bort den onödiga punktlistan.

11:2 Samman-
sättning

Cortègens granskningsnämnd består av kårens
inspektor samt fyra till fem ledamöter varav en från
kårstyrelsen.
Inspektor är ordförande i Cortègens
granskningsnämnd. Inspektor har vetorätt vad gäller
utformningen av Cortègen och dess program.

11:2 Samman-
sättning

Cortègens granskningsnämnd består av kårens
inspektor tillika ordförande i granskningsnämnden,
en kårledningsledamot och fyra övriga ledamöter
som väljs av fullmäktige. Kårledningsledamoten
väljs av kårstyrelsen och anmäls till
fullmäktigesammanträdet då övriga ledamöter i
Cortègens granskningsnämnd väljs.
Inspektor har vetorätt vad gäller utformningen av
Cortègen och dess program.

Ändringen förtydligar roller och förenklar invalsprocessen genom att kårstyrelseledamoten väljs av
kårstyrelsen istället för fullmäktige. Arbetsgruppen har inte sett någon anledning att ha variabelt antal ledamöter i CGN, och
föreslåt därför att ta bort det.

11:3 Sammanträden Cortègens granskningsnämnd sammanträffar med
Cortègecommittén efter önskemål från ledamot ur
endera organet.
Vid granskningsnämndens sammanträden skall
minst minnesanteckningar föras. Vid beslut skall
protokoll föras.

11:3 Sammanträden Cortègens granskningsnämnd sammanträder med
det organ som arrangerar Cortègen efter önskemål
från ledamot ur endera organet.
Vid granskningsnämndens sammanträden ska
åtminstone minnesanteckningar föras. Vid beslut
ska protokoll föras.
Protokoll ska justeras av ordförande och minst en
annan ledamot i granskningsnämnden.

Ändringen lägger till en bestämmelse om att protokollen ska justeras. Utöver detta tas hänvisningen till
Cortègecommitten bort då den inte existerar i stadgan. Den ersätts istället med att hänvisa till det organ som arrangerar
Cortègen, vilket det än är i framtiden.

Tillagd 11:4 Beslutsförhet Cortègens granskningsnämnd är beslutsför när
ordförande och minst hälften av dess ledamöter är
närvarande.

Tillägget inför en bestämmelse om när granskningsnämnden är beslutsför för att vara i linje med övriga
nämnder.

Reglemente
[Inga regleringar utöver Chalmers Studentkårs stadga]
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12 Stiftelsestyrelseledamot
Föredragande: Hugo Simonsson

Sammanfattning
The language in the chapter is generally simplified and modernised. The regulations regarding the
term length has been simplified such that three years is the standard, instead of letting the council
choose between 3–5 years. The regulation about by-elections is also changed so that by-elections do
not exist. Instead, by-elections are for the rest of the current operational year and a regular term of
three years.

The nomination commission is also regulated the same way as the other council committees.
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Stadga

12:1 Bakgrund De studerande vid Chalmers tekniska högskola äger
rätt att utse en ledamot i styrelsen för Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola enligt stiftelsens
stiftelseförordnande.
Ledamoten i stiftelsens styrelse, nedan benämnd
styrelseledamot, behöver ej vara medlem i kåren.

12:1 Bakgrund De studerande vid Chalmers tekniska högskola äger
rätt att utse en ledamot i styrelsen för Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola enligt stiftelsens
stiftelseförordnande.
Stiftelsestyrelseledamoten behöver inte vara medlem i
kåren.

Kommentar: Bestämmelsen förenklas.

12:2 Åligganden Styrelseledamot skall i frågor som ankommer på
stiftelsens styrelse anföra de studerandes önskemål
och erfarenheter.
Styrelseledamoten skall hålla fullmäktige underättat
om stiftelsestyrelsens göranden och minst en gång
om året avlägga skriftlig rapport.

12:2 Åligganden Stiftelsestyrelseledamoten ska i frågor som ankommer
på stiftelsestyrelsen utgå från kårens åsikter.
Stiftelsestyrelseledamoten ska hålla fullmäktige
underättat om stiftelsestyrelsens göranden när
omständigheterna så kräver. Stiftelsestyrelseledamoten
ska innan utgången av läsperiod 2 eller på begäran från
fullmäktige avlägga skriftlig rapport till fullmäktige.

Kommentar: Bestämmelsen förtydligas så att grunden för stiftelsestyrelseledamotens arbete förtydligas till att vara kårens
åsikter, och implicit kårens åsiktsprogram. Den förtydligar också att rapportering i regel ska ske till fullmäktige, vilket enligt
praxis sker innan utgången av läsperiod 2.

12:3 Rättigheter Styrelseledamoten äger närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt vid fullmäktiges sammanträden.

Införlivas i kap. 5.

Kommentar: Bestämmelsen införlivas i kapitlet om fullmäktige.

12:4 Mandatperiod Fullmäktige väljer styrelseledamot för en tid avminst
tre och högst fem år.

12:4 Mandatperiod Fullmäktige väljer stiftelsestyrelseledamot för en tid
av tre av stiftelsens verksamhetsår.

Kommentar: Arbetsgruppen ser ingen anledning till att behålla möjligheten till olika långa mandatperioder. Därför förenklas
det till tre år, vilket har varit praxis.

12:5 Fyllnadsval Avsäger sig styrelseledamoten sitt uppdrag under
innevarande mandatperiod skall fyllnadsval ske för
återstoden av mandatperioden. Fyllnadsval sker på
samma sätt som ordinarie val.

12:5 Fyllnadsval Avsäger sig styrelseledamoten sitt uppdrag under
innevarande mandatperiod ska ordinarie val ske för
resten av innevarande verksamhetsår och tre
verksamhetsår till.

Kommentar: Bestämmelsen förtydligas så att fyllnadsval hanteras som vanliga val, förutom att mandatperioden blir aningen
längre.
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12:6 Misstroende-
förklaring

Möjlighet att misstroendeförklara styrelseledamot
tillkommer:

• Inspektor
• Talman
• Kårstyrelsen
• 10 fullmäktigeledamöter
• Minst 10 % av kårens medlemmar

Misstroendevotum genomförs av fullmäktige vid det
fullmäktigesammanträde som hålls tidigast fjorton
dagar efter en skriftlig begäran inkommit till
talmanspresidiet.
Misstroendeförklaring bifalles om minst fyra
femtedelar av de närvarande
fullmäktigeledamöterna röstar ja i frågan.
Om begäran om nyval bifalles av fullmäktige skall
vid fullmäktiges nästkommande sammanträde
valkommission väljas och styrelseledamoten utses
som vid ordinarie val.
Fyllnadsval sker för återstoden av mandatperioden.

Införlivas i kap. 5.

Kommentar: Bestämmelsen tas i linje med övriga misstroendeförklaringar genom att införlivas i kapitlet om funktionärer. Det
gör att kraven för misstroendeförklaring av stiftelsestyrelseledamot sänks, men arbetsgruppen har inte sett några problem med
det.

12:7 Valkommission Förslag på ledamot lämnas av en valkommission.
Valkommissionen utses av fullmäktige, senast tre
månader före det fullmäktigesammanträde då
styrelseledamot skall utses.
Valkommissionen består av kårens inspektor, kårens
talman, två fullmäktigeledamöter och en
kårstyrelseledamot. Kårens talman är ordförande i
valkommissionen och kallar till möten.
Valkommissionen är beslutför då minst fyra av dess
ledamöter är närvarande. Som valkommissionens
beslut gäller den mening som erhåller flest antal
röster. Vid lika antal röster avgör lotten.
Valkommissionens sammanträden skall
protokollföras.

12:7 ValkommissionenFörslag till stiftelsestyrelseledamot lämnas av en
valkommission.

12:7a Valkommissionen:
Sammansättning

Valkommissionen består av talman tillika ordförande,
inspektor, två fullmäktigeledamöter och en
kårledningsledamot. Kårledningsledamoten väljs av
kårstyrelsen och anmäls till fullmäktigesammanträdet
då fullmäktigeledamöterna i valkommissionen väljs.

12:7b Valkommissionen:
Sammanträden

Valkommissionen sammanträder på kallelse av
ordföranden.
Valkommissionens sammanträden ska protokollföras.
Protokoll ska justeras av ordförande och minst en
annan ledamot i valkommissionen.

12:7c Valkommissionen:
Beslutsförhet

Valkommissionen är beslutför då minst fyra av dess
ledamöter är närvarande. Som valkommissionens
beslut gäller den mening som erhåller flest antal
röster. Vid lika antal röster avgör lotten.

76 (137)



12 STIFTELSESTYRELSELEDAMOT Preliminary report CTF
25 januari 2023

Kommentar: Bestämmelsen förtydligas genom att samma struktur som övriga nämnder skapas genom underparagrafer. I övrigt
ändras inte innehållet förutom att kårledningsledamoten väljs av kårstyrelsen istället för fullmäktige och att bestämmelsen om
inval flyttas till fullmäktigekapitlet.

12:8 Nominering Det åligger valkommissionen att avge namnförslag
på styrelseledamot i så god tid att förslaget kan
utsändas senast två veckor före det
fullmäktigesammanträde då styrelseledamot skall
utses.
Efter valkommissionens förslag är utsänt kan enskild
fullmäktigeledamot, studerandesektions ordförande
eller kårstyrelsen lämna ytterligare förslag på
styrelseledamot. Sådant förslag skall inlämnas
skriftligt till kårens talman i så god tid att förslaget
kan utsändas senast sju dagar före det
fullmäktigesammanträde då styrelseledamot skall
utses.
Fri nominering tillämpas ej vid val av
styrelseledamot.

12:8 Nominering Det åligger valkommissionen att avge namnförslag
på stiftelsestyrelseledamot i så god tid att förslaget
kan utsändas senast fjorton dagar före det
fullmäktigesammanträde då stiftelsestyrelseledamot
ska utses.
Efter valkommissionens förslag är utsänt kanmedlem
lämna ytterligare förslag på stiftelsestyrelseledamot.
Sådant förslag ska inlämnas skriftligt till talman i så
god tid att förslaget kan utsändas senast sju dagar
före det fullmäktigesammanträde då styrelseledamot
skall utses.
Fri nominering tillämpas ej vid val av
styrelseledamot.

Kommentar: Bestämmelsen förtydligas genom att hänvisningar till veckor ändras till dagar. I övrigt öppnas möjligheten för att
nominera övrig kandidat upp för fler.

Reglemente
[Inga regleringar utöver Chalmers Studentkårs stadga]
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13 Kårstyrelsen
Föredragande: Julia Cramstedt

Sammanfattning
En genomgående förändring är kårstyrelsens ordförande -> kårordförande och kårstyrelsens vice ord-
förande -> vice kårordförande för att det är kortare och tydligare, och är dessutom samma roll och
har varit det väldigt länge.

En större förändring är den omkårstyrelsens beslutsförhet. I praktiken ändras det från fyra ledamöter
till tre ledamöter för att vara beslutsför. Nuvarande lydelse ansågs något otydligt, då det inte är helt
tydligt om KO och VO ingår i ledamöter och det skulle kunna tolkas olika.

Summary
Throughout, the board’s chairperson is named president (of the SU) and vice chairperson to vice
president (of the SU). These roles are the same, so no practical difference.

The board’s quorum is changed from four to three people in practice, but the sentence is now much
clearer than previously.
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Stadga

13:1 Befogenheter Kårstyrelsen handhar i överensstämmelse med
denna stadga, befintligt reglemente samt av
fullmäktige fattade beslut, den omedelbara
ledningen av kårens verksamhet.
Kårstyrelsen är fullmäktiges ställföreträdare. Beslut
som fattas med det utökade mandat som egenskapen
som fullmäktiges ställföreträdare medger skall lyftas
till fullmäktige för fastställande.

13:1 Befogenheter Kårstyrelsen handhar i överensstämmelse med
denna stadga, befintligt reglemente samt av
fullmäktige fattade beslut, den omedelbara
ledningen av kårens verksamhet.
Kårstyrelsen är fullmäktiges ställföreträdare enligt
6:5.

Kommentar: Delen om ställföreträdare flyttas till FuM-kapitlet och förtydligas där.

13:2 Sammansätt-
ning

Kårstyrelsen består av ett presidium och övriga
ledamöter. Presidiet består av ordförande och vice
ordförande. Kårstyrelsens övriga ledamöter
förtecknas i reglemente.
Kårstyrelseledamot skall vara myndig.

13:2 Sammansätt-
ning

Kårstyrelsen består av ett presidium och övriga
ledamöter. Presidiet består av kårordförande och vice
kårordförande. Kårstyrelsens övriga ledamöter
förtecknas i reglemente.
Kårstyrelseledamot ska vara myndig.

Kommentar: Ändringen från kårstyrelsens ordförande -> kårordförande och vice ordförande -> vice kårordförande görs genomgående i stadga och reglemente.
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13:3 Åligganden Kårstyrelsens ordförande har åligganden enligt
reglemente.
Presidiet åligger att inom sig fördela det arbete som
reglementet ålägger presidiet.
Kårstyrelsen åligger, i den mån det ej enligt
stadgarna ankommer på annat organ inom kåren att:

• Planera, samordna och leda kårens verksamhet
i alla dess delar.

• Förvalta kårens tillgångar och skulder.
• Utse ledamöter i kommittéer samt förtroende-
valda i de organ till vilka fullmäktige ej utsett
dessa.

• Bereda på fullmäktige ankommande ärenden.
• I samråd med talman fastställa dag och tid för
fullmäktiges sammanträde och utsända kallelse
och de handlingar som till dessa sammanträden
hör.

• Verkställa av fullmäktige fattade beslut såvida
fullmäktige ej annat beslutar.

• För kommande räkenskapsår upprätta förslag till
preliminär budget för kårens verksamhet.

• För kommande räkenskapsår upprätta förslag till
preliminär verksamhetsplan för kårens verksam-
het.

• Efter tilländalupet räkenskapsår upprätta verk-
samhetsberättelse, resultaträkning, balansräk-
ning samt förslag till disposition av överskott eller
täckande av underskott.

• Anställa och entlediga direktör vid kåren.
• Fastställa instruktioner för de kårens organ, för-
troendevalda och anställda som ansvarar för
sin verksamhet inför kårstyrelsen samt överva-
ka dessas arbete.

• Övervaka och beakta vad somstadgas omkårens
ekonomi.

• I övrigt handlägga de frågor som ej ankommer
på fullmäktige.

13:3 Åligganden Kårstyrelsen åligger, i den mån det ej enligt
stadgarna ankommer på annat organ inom kåren,
att:

• Planera, samordna och leda kårens verksamhet
i alla dess delar.

• Förvalta kårens tillgångar och skulder.
• Bereda på fullmäktige ankommande ärenden.
• Verkställa av fullmäktige fattade beslut såvida
fullmäktige ej annat beslutar.

• För kommande räkenskapsår upprätta förslag
till preliminär budget och preliminär verksam-
hetsplan för kårens verksamhet.

• Efter tilländalupet räkenskapsår upprätta verk-
samhetsberättelse och årsredovisning.

• Anställa och entlediga direktör vid kåren.
• Fastställa instruktioner för de kårens organ, för-
troendevalda och anställda som ansvarar för
sin verksamhet inför kårstyrelsen samt överva-
ka dessas arbete.

• I övrigt handlägga de frågor som ej ankommer
på fullmäktige.

Därutöver tillkommer åligganden enligt reglemente.

Kommentar: Någon punkt har flyttats till reglementet. VP och budget har slagits ihop till en punkt. Flertalet punkter har strukits, antingen för att de ingår i
någon annan punkt, eller för att de står någon annanstans i stadga/reglemente där det är mer naturligt att leta.
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13:4 Sammanträden Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice
ordföranden. Rätt att begära utlysande av
sammanträde med kårstyrelsen tillkommer:

• varje styrelseledamot.
• envar av revisorerna.
• inspektor.

Kårstyrelsesammanträde skall hållas inom en vecka
från det behörig framställan gjorts.

13:4 Sammanträden Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av
kårordföranden eller vid förfall för denne av vice
kårordföranden. Rätt att begära utlysande av
kårstyrelsesammanträde tillkommer:

• varje styrelseledamot.
• envar av revisorerna.
• inspektor.

Kårstyrelsesammanträde ska hållas inom en vecka
från det att behörig framställan gjorts.

Kommentar: sammanträde med kårstyrelsen -> kårstyrelsesammanträde. Ingen större betydelseändring.

13:5 Kallelse m.m. Kallelse, föredragningslista och samtliga till
sammanträdet hörande handlingar skall utsändas
minst tre dagar före sammanträdet.

13:5 Kallelse Kallelse, föredragningslista och samtliga till
sammanträdet hörande handlingar ska utsändas
minst tre dagar före sammanträdet.

Kommentar: Pragrafrubriken var ful.

13:6 Beslutsförhet Kårstyrelsen är beslutför om ordförande eller vice
ordförande samt totalt fler än 2/3 av kårstyrelsens
ledamöter är närvarande.

13:6 Beslutsförhet Kårstyrelsen är beslutsför om kårordförande eller vice
kårordförande samt minst 2/3 av kårstyrelsens övriga
ledamöter är närvarande.

Kommentarer: I praktiken innebär ändringen att nuvarande KS kan vara beslutsföriga med KO el. VO + två övriga ledamöter (dvs totalt tre personer), istället för
fyra som det är nu. Ändringen är dock tydligare och kan inte misstolkas, vilket CTF anser nuvarande lydelse kan.

13:7 Sammanträdes-
deltagarnas
rättigheter

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid
kårstyrelsens sammanträden tillkommer
kårstyrelsens ledamöter.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid
kårstyrelsens sammanträde tillkommer övriga som
kårstyrelsen med sig för viss fråga adjungerar.

13:7 Sammanträdes-
deltagarnas
rättigheter

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid
kårstyrelsens sammanträden tillkommer
kårstyrelsens ledamöter.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid
kårstyrelsens sammanträde tillkommer andra som
kårstyrelsen adjungerat för visst ärende.

Kommentar: Förenkling av mening.

13:8 Protokoll Vid kårstyrelsens sammanträden skall protokoll
föras.

13:8 Protokoll Vid kårstyrelsens sammanträden ska protokoll föras.
Protokoll justeras av kårordföranden och en av
sammanträdet utsedd justeringsperson.

Kommentar: Tillägg om justering med inspiration från Kapitel 6: fullmäktige.
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Reglemente

13:2 Sammansätt-
ning

Övriga ledamöter i kårstyrelsen är:
• Ordförande i Utbildningsenheten.
• Ordförande i Arbetsmarknadsenheten.
• Ordförande i Sociala enheten.

13:2 Sammansätt-
ning

Övriga ledamöter i kårstyrelsen är:
• Ordförande i Utbildningsenheten.
• Ordförande i Arbetsmarknadsenheten.
• Ordförande i Sociala enheten.

13:3 Åligganden Kårstyrelsens ordförande åligger att:
• Leda, fördela och samordna kårstyrelsens arbete.

Kårstyrelsens vice ordförande åligger att:
• Vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe.

Presidiet åligger att:
• Representera kåren och föra dess talan.
• Övervaka arbetet i utskotten.
• Handha kårens stadgar, reglementen och instruk-
tioner, vaka över deras efterlevnad och tillse att
de är aktuella.

• Tillse att vid kårstyrelsesammanträden protokoll
upprättas och justeras inom två veckor.

• Samordna kårens information.

13:3 Åligganden Kårordförande åligger att leda, fördela och samordna
kårstyrelsens arbete. Vice kårordförande åligger att vid
kårordförandens förfall träda in i dennes ställe.
Presidiet åligger att:

• Representera kåren och föra dess talan.
• Utse ledamöter i kommittéer samt förtroende-
valda i de organ till vilka fullmäktige ej utser.

• Övervaka arbetet i utskotten.
• Handha kårens styrdokument, vaka över deras
efterlevnad och tillse att de är aktuella.

• Vid kårstyrelsesammanträden tillse att protokoll
upprättas och justeras.

• Samordna kårens information.

Kommentar: Ålagt presidiet att handha alla kårens styrdokument, då det är vad som åsyftas. Ändrat formuleringen i en mening för förståelse. Protkollsjustering
flyttas till eget kapitel, R13:8.

13:8 Protokoll Protokoll ska färdigställas och justeras inom två veckor
från respektive sammanträdes avslut och finnas
tillgängligt för alla medlemmar.

Kommentar: Flyttat till egen paragraf för att lättare kunna hittas. Inspiration taget från Kapitel 6: Fullmäktige.
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14 Kårledningen
Föredragande: Julia Cramstedt

Sammanfattning
Kapitlet har bytt namn från Kårens enheter till Kårledningen.

Paragrafen om samarbetsorgan flyttar till kapitlet om sektioner då det numera är mer av ett verktyg
och organ för sektionerna än för kårledningen att bereda frågor.

Summary
The chapter has changed name.

The part about advisory committees has moved the chapter about student divisions to better match
their current purpose.
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Stadga

14:1 Enheter Kårens ledning är uppdelad i olika enheter och utgör
tillsammans kårledningen. Samtliga
enhetsordföranden är ledamöter i kårstyrelsen.

14:1 Kårens ledning Kårens ledning är uppdelad i olika enheter som
tillsammans utgör kårledningen.

Kommentar: Delen om enhetsordförande tas bort då det står i stadgan 13:2 att övriga ledamöter förtecknas i reglementet, samt
enhetsordförande finns endast definierat i reglementet.

14:2 Befogenheter Enheter bereder inom sitt verksamhetsområde
frågor som behandlas av kårstyrelsen alternativt
inom enheten, samt verkställer av kårstyrelsen
alternativt enhetsledningen fattade beslut.

14:2 Uppgifter Enheter bereder inom sitt verksamhetsområde
frågor som behandlas av kårstyrelsen alternativt
inom enheten, samt verkställer av kårstyrelsen
fattade beslut.

Kommentar: Konceptet om enhetsledning tas bort i både stadga och reglemente, då detta är en kvarleva från när enheterna hade en annan struktur.

14:3 Enheterna Kårens enheter förtecknas i reglemente. 14:3 Enheter Kårens enheter förtecknas i reglemente.

Kommentar: Ändrat paragrafrubrik.

14:4 Sammansätt-
ning

Enhetsledningen består av en ordförande, ingen, en
eller flera viceordföranden samt övriga ledamöter
valda av fullmäktige.

14:4 Sammansätt-
ning

Enhet består av en ordförande och noll, en eller flera
vice ordföranden samt övriga ledamöter valda av
fullmäktige.
Valbar är medlem som bedriver aktiva studier vid ett
utbildningsprogram på högskolan, alternativt har
studieuppehåll under pågående studier, samt inte har
uppfyllt kraven för examen från
utbildningsprogrammet.

Kommentar: Infogar gällande praxis (enligt den tolkning som gjorts av inspektor) angående valbarhet. Den grundar sig alltså inte i ytterligare kategorier av
medlemskap. Notera att valbarhetskraven gäller vid själva valtillfället.

14:5 Verksamhet Enheternas verksamhet regleras i reglemente och gällande arbetsbeskrivningar.

14:6 Samarbets-
organ

Till förfogande för varje enhet finns samarbetsorgan,
vilka finns förtecknade i reglementet.

Ersätts av 16:6.
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Reglemente

14:3 Enheterna Kårens enheter är:
• Presidieenheten
• Utbildningsenheten
• Arbetsmarknadsenheten
• Sociala enheten

Enhet åligger att:
• Sammanträda när verksamheten så fordrar.
• Så fort verksamheten medger det, verkställa av
kårstyrelsen fattade beslut.

• Till kårstyrelsen inlämna förslag till budget för
enheten.

• Revidera arbetsbeskrivningar för enheten och
dess ledamöter som skall fastställas av kårsty-
relsen.

14:3 Enheter Kårens enheter är:
• Presidieenheten
• Utbildningsenheten
• Sociala enheten
• Arbetsmarknadsenheten

Kommentar: Står i kapitlet om styrdokument vem som fastställer arbetsbeskrivningar. Enhetens åligganden flyttas till reglementet 14:5 Verksamhet.
Arbetsmarknadsenheten flyttas ner i listan för att matcha ordningen i resterande punkter

14:4 Sammansätt-
ning

• Presidieenhetens ledning består av kårordföran-
de, vice kårordförande och husansvarig.

• Utbildningsenhetens ledning består av ordföran-
de och vice ordförande.

• Sociala enhetens ledning består av ordförande
och vice ordförande.

• Arbetsmarknadsenhetens ledning består av ord-
förande och vice ordförande.

Ordförande i enheten åligger att:
• Vara föredragande inför kårstyrelsen för enhe-
tens verksamhet.

• Kontinuerligt hålla kårstyrelsen och fullmäktige
underrättade om enhetens arbete.

• Ansvara för enhetens ekonomi.

14:4 Sammansätt-
ning

Enheternas sammansättning är enligt följande:
• Presidieenheten består av kårordförande, vice
kårordförande och husansvarig.

• Utbildningsenheten består av ordförande och
vice ordförande.

• Sociala enheten består av ordförande och vice
ordförande.

• Arbetsmarknadsenheten består av ordförande
och vice ordförande.

Kommentar: Enhetsordförandes åligganden flyttas till reglementet 14:5 Verksamhet.
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14:5 Verksamhet Presidieenheten har till uppgift att:
• Leda och samordna enheternas verksamhet.
• Behandla frågor av allmänt intresse får kårens
medlemmar.

• Handha kårens förvaltning och ekonomi samt
skötseln av kårens fastigheter.

Presidieenheten åligger att:
• Verka för att utveckla och förbättra kårens orga-
nisation och verksamhet i alla dess delar.

• Sprida information om kårens verksamhet till
medlemmarna

• Svara för beredningen av budgeten.
• Handha frågor om underhåll och reparation av
kårlokaler.

Utbildningsenheten har till uppgift att:
• Tillvaratamedlemmarnas intressen i frågor som
berör studier och undervisning såväl lokalt, na-
tionellt som internationellt.

Utbildningsenheten åligger att:
• Hålla sig noga underrättad om frågor som rör
den högre tekniska utbildningens organisation
och de studerandes eventuella önskemål därom.

• Hålla sig mycket väl underrättad om vad som
sker i högskolans organ rörande studier och un-
dervisning.

• Tillsammans med kårstyrelsen samarbeta med
högskolan och andra organisationer angående
internationella utbytesprogram.

Sociala enheten har till uppgift att:
• Tillvarata medlemmarnas intressen i studieso-
ciala frågor.

Sociala enheten åligger att:
• Tillvarata medlemmarnas intressen i stipendie-
, studiefinansierings-, bostads-, försäkrings-
och arbetsmiljöfrågor.

• Representera medlemmarna i studiemedelsä-
renden.

• Verka för en förbättrad psykisk och fysisk ar-
betsmiljö.

• Verkar för en mångfald i studiesociala aktivite-
ter.

14:5 Verksamhet Enhet åligger att:
• Sammanträda när verksamheten så fordrar.
• Så fort verksamheten medger det, verkställa av
kårstyrelsen fattade beslut.

• Till kårstyrelsen inlämna förslag till budget för
enheten.

• Revidera arbetsbeskrivningar för enheten och
dess ledamöter.

Ordförande i enheten åligger att:
• Vara föredragande inför kårstyrelsen för enhe-
tens verksamhet.

• Kontinuerligt hålla kårstyrelsen och fullmäktige
underrättade om enhetens arbete.

• Ansvara för enhetens ekonomi.
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14:5 Verksamhet Arbetsmarknadsenheten har till uppgift att:
• Tillvaratamedlemmarnas intresse i praktik- och
arbetsmarknadsfrågor.

Arbetsmarknadsenheten åligger att:
• Vara medlemmarna behjälpliga vid praktik- och
arbetsmarknadsärenden.

• Handha och samordna kårens arbetsmarknads-
aktiviteter.

• Underhålla och skapa nya samarbetsavtal som
gynnar medlemmarna.

14:5a Presidieenhe-
ten

Presidieenheten har till uppgift att:
• Leda och samordna enheternas verksamhet.
• Behandla frågor av allmänt intresse för kårens
medlemmar.

• Handha kårens förvaltning och ekonomi samt
skötseln av kårens fastigheter.

Presidieenheten åligger att:
• Verka för att utveckla och förbättra kårens orga-
nisation och verksamhet i alla dess delar.

• Sprida information om kårens verksamhet till
medlemmarna

• Svara för beredningen av budgeten.
• Handha frågor om underhåll och reparation av
kårlokaler.

14:5b Utbildnings-
enheten

Utbildningsenheten har till uppgift att:
• Tillvaratamedlemmarnas intressen i frågor som
berör studier och undervisning såväl lokalt, na-
tionellt som internationellt.

Utbildningsenheten åligger att:
• Hålla sig noga underrättad om frågor som rör
den högre tekniska utbildningens organisation
och de studerandes eventuella önskemål därom.

• Hålla sig mycket väl underrättad om vad som
sker i högskolans organ rörande studier och un-
dervisning.

• Tillsammans med kårstyrelsen samarbeta med
högskolan och andra organisationer angående
internationella utbytesprogram.
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14:5c Sociala
enheten

Sociala enheten har till uppgift att:
• Tillvarata medlemmarnas intressen i studieso-
ciala frågor.

Sociala enheten åligger att:
• Tillvarata medlemmarnas intressen i stipendie-
, studiefinansierings-, bostads-, försäkrings-
och arbetsmiljöfrågor.

• Representera medlemmarna i studiemedelsä-
renden.

• Verka för en förbättrad psykisk och fysisk ar-
betsmiljö.

• Verkar för en mångfald i studiesociala aktivite-
ter.

14:5d Arbetsmark-
nadsenheten

Arbetsmarknadsenheten har till uppgift att:
• Tillvaratamedlemmarnas intresse i praktik- och
arbetsmarknadsfrågor.

Arbetsmarknadsenheten åligger att:
• Vara medlemmarna behjälpliga vid praktik- och
arbetsmarknadsärenden.

• Handha och samordna kårens arbetsmarknads-
aktiviteter.

• Underhålla och skapa nya samarbetsavtal som
gynnar medlemmarna.

Kommentar: Har delat upp enheternas uppgifter och åligganden i egna paragrafer för att öka läsbarheten, likt det är för kommittéerna. Även flyttat enhets
åligganden och enhetsordförandes åliggande till huvudparagrafen 14:5.

14:6 Samarbets-
organ

Varje enhet har ett samarbetsorgan bestående av
representanter för teknologsektionerna till sitt
förfogande. Samarbetsorganet benämns utskott och
enhetens ordförande är även ordförande i utskottet.
Enheternas utskott heter enligt följande:

• Presidieenheten – Kårledningsutskottet
• Utbildningsenheten – Utbildningsutskottet
• Sociala enheten–Sociala utskottet&Nöjeslivs-
utskottet

• Arbetsmarknadsenheten – Arbetsmarknadsut-
skottet

Ersätts av 16:6.
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15 Kommittéer
Föredragande: Julia Cramstedt

Summary
Mostly structural changes. Biggest change is that all committé paragraphs gets the same structure.
All additional information should instead be written in the instructions.

These changes have been sent to the committees for feedback.
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Stadga

15:1 Kommittéer För beredning och handläggning av speciella frågor
har kårstyrelsen till sitt förfogande kommittéer.

15:1 Kommittéer För beredning och handläggning av speciella frågor
har kårstyrelsen till sitt förfogande kommittéer.
Kårens kommittéer förtecknas i reglemente.15:3 kommittéerna kårens kommittéer förtecknas i reglemente.

Kommentar: 15:3 kombineras med 15:1. Efterföljande punkt ändrar siffra.

15:2 Val Kommittéernas ledamöter skall väljas av
kårstyrelsen, med undantag av ordförande tillika
kassör i CHARMkommittén. Kommittéernas
ordförande och kassör skall vara myndiga.

15:2 Val Kommittéernas ledamöter ska väljas av kårstyrelsen,
om inte stadga eller reglemente annat föreskriver.
Kommittéernas ordförande och kassör ska vara
myndiga.

Kommentar: Undantaget för CHARMkommittén står med i reglementet.

15:4 Verksamhet Kommittéernas verksamhet regleras i reglemente
och instruktioner.

15:3 Verksamhet Kommittéernas verksamhet regleras i reglemente
och instruktioner.

15:5 Övriga
kommittéer

Kårstyrelsen har rätt att utse tillfälliga kommittéer
för speciella ändamål.

15:4 Tillfälliga
kommittéer

Kårstyrelsen har rätt att utse tillfälliga kommittéer
för speciella ändamål.

Kommentar: Paragrafnamn ändrat, eftersom det är vad som åsyftas.
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Reglemente

15:1 Kommittéer Kårens kommittéer är:
• Chalmers Cortège Committé (CCC)
• Festkommittén (FestU)
• Chalmers Studentkårs Film- och FotoCommitté
(CFFC)

• Ljud- och bildgruppen (LoB)
• Mottagningskommittén (MK)
• Programkommittén (PU)
• Svea Skivgarde
• Gasquekommittén
• Chalmers pyrotekniska kommitté, Chalmers Py-
rot

• Chalmers pyrotekniska kommitté (Pyrot)
• Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté
• CHARM-kommittén
• Chalmers International Reception Committee
(CIRC)

• Grand Unified Debuggers (G.U.D.)
• Chalmers Studentkårs Bastukommitté (CBK)
• Chalmers Studentkårs Marskalksämbete
• Jämlikhetskommittén (JämK)
• Kårtidningen Tofsen
• Chalmers Studentkår Kårhuskommittén (KåK)
• Chalmersspexet
• Tekniskt Basårs Kommitté

15:1 Kommittéer Kårens kommittéer är:
• Chalmers Cortège Committé (CCC)
• Festkommittén (FestU)
• Chalmers Studentkårs Film- och FotoCommitté
(CFFC)

• Ljud- och bildgruppen (LoB)
• Mottagningskommittén (MK)
• Programkommittén (PU)
• Svea Skivgarde
• Gasquekommittén (GasqueK)
• Chalmers pyrotekniska kommitté (Pyrot)
• Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté
(IAESTE)

• CHARMkommittén (CHARMk)
• Chalmers International Reception Committee
(CIRC)

• Grand Unified Debuggers (G.U.D.)
• Chalmers Studentkårs Bastukommitté (CBK)
• Chalmers Studentkårs Marskalksämbete (Mar-
skalk)

• Jämlikhetskommittén (JämK)
• Kårtidningen Tofsen (Tofsen)
• Chalmers Studentkår Kårhuskommittén (KåK)
• Chalmersspexet
• Tekniskt Basårs Kommitté (TBK)

Kommentar: Har lagt till vedertagna förkortningar.
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15:4 Verksamhet Kommitté åligger att:
• Till kårstyrelsen inlämna förslag på budget för
kommittén.

• Sammanträda när verksamheten så fordrar.
• Inom sitt verksamhetsområde ge service till
medlemmarna.

Instruktioner för kommittéerna och dess ledamöter
fastställs av kårstyrelsen.
Ordförande i kommitté åligger att:

• Leda kommitténs arbete.
• Fördela arbetsuppgifterna på kommitténs leda-
möter.

• Sammankalla kommittén.
• Hålla kårstyrelsen och fullmäktige underrättade
om kommitténs arbete.

• Ansvara för kommitténs ekonomi.
Kassör i kommitté åligger att:

• Handha, och tillsammans med ordföranden an-
svara för, kommitténs ekonomi.

15:3 Verksamhet Kommitté åligger att:
• Till kårstyrelsen inlämna förslag på budget för
kommittén.

• Sammanträda när verksamheten så fordrar.
• Inom sitt verksamhetsområde ge service till
medlemmarna.

Instruktioner för kommittéerna och dess ledamöter
fastställs av kårstyrelsen.
Ordförande i kommitté åligger att:

• Leda kommitténs arbete.
• Fördela arbetsuppgifterna på kommitténs leda-
möter.

• Sammankalla kommittén.
• Hålla kårstyrelsen underrättad om kommitténs
arbete.

• Ansvara för kommitténs ekonomi.
Kassör i kommitté åligger att:

• Handha, och tillsammans med ordföranden an-
svara för, kommitténs ekonomi.

Kommentar: Tagit bort att kårkommittéer ska hålla FuM underrättade.

Kommentar: Alla kommande kommittéparagraf får strukturen uppgift, åligganden (om sådan finns), samt val. Information om antal ledamöter kan anges i
instruktioner, och information om kommittés fond flyttas till reglementet kap 18 kårens ekonomi

15:4a Chalmers
Cortège
Committé

Chalmers Cortège Committé har till uppgift att:
• På Valborgsmässoafton ordna den traditionel-
la Cortègen, samt att genom utgivande av pro-
gram finansiera denna.

Chalmers Cortège Committé åligger att:
• Hålla god kontakt med inspektor och alla de or-
gan som besitter erfarenheter om Cortègen.

• Noggrant ihågkomma att Cortègen är det störs-
ta PR-instrument kåren har.

Chalmers Cortège Committé består av ordförande,
kassör samt åtta till tretton övriga ledamöter.
Cortègen utgörs i huvudsak av vagnar, byggda och
framförda av teknologer. Cortègen presenteras i ett
Cortègeprogram.
Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 15:e
december för en tid av ett år.
Överskott från Chalmers Cortège Committés
verksamhet tillfaller Cortègefonden.

15:3a Chalmers
Cortège
Committé

Chalmers Cortège Committé har till uppgift att:
• På Valborgsmässoafton ordna den traditionel-
la Cortègen, samt att genom utgivande av pro-
gram finansiera denna.

Chalmers Cortège Committé åligger att:
• Hålla god kontakt med inspektor och alla de or-
gan som besitter erfarenheter om Cortègen.

• Noggrant ihågkomma att Cortègen är det störs-
ta PR-instrument kåren har.

Cortègen utgörs i huvudsak av vagnar, byggda och
framförda av teknologer. Cortègen presenteras i ett
Cortègeprogram.
Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 15:e
december för en tid av ett år.

92 (137)



15 KOMMITTÉER Preliminary report CTF
25 januari 2023

15:4b Festkommittén Festkommittén har till uppgift att:
• Arrangera stora gedigna kalas i kårhuset.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år. Efter avslutat verksamhetsår
skall Festkommitténs totala kapital tillföras
Follinfonden.

15:3b Festkommittén Festkommittén har till uppgift att:
• Arrangera stora gedigna kalas i kårhuset.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:4c Chalmers
Studentkårs
film- och
fotocommitté

Chalmers Studentkårs film- och fotocommitté har
till uppgift att:

• I bildform dokumentera viktiga händelser på
Chalmers.

• Ansvara för kårens bildarkiv.
Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år. Efter avslutat verksamhetsår
skall CFFCs totala kapital tillföras CFFCs
exponeringsfond.

15:3c Chalmers
Studentkårs
film- och
fotocommitté

Chalmers Studentkårs film- och fotocommitté har
till uppgift att:

• I bildform dokumentera viktiga händelser på
Chalmers.

• Ansvara för kårens bildarkiv.
Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:4d Ljud- och
bildgruppen

Ljud- och bildgruppen har till uppgift att:
• Förvalta kårens ljud-, ljus- och bildvisningsut-
rustning.

• Ordna uthyrning av ljud-, ljus- och bildutrust-
ning.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år. Medel från Ljud- och
bildgruppens uthyrningsintäkter tillfaller
Investeringsfond LoB.

15:3d Ljud- och
bildgruppen

Ljud- och bildgruppen har till uppgift att:
• Förvalta kårens ljud-, ljus- och bildvisningsut-
rustning.

• Ordna uthyrning av ljud-, ljus- och bildutrust-
ning.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:4e Mottagnings-
kommittén

Mottagningskommittén har till uppgift att:
• Planera och leda kårens mottagning i samråd
med representanter för sektionernas mottag-
ningsverksamhet.

Mottagningskommittén består av ordförande, vice
ordförande, redaktör och två till fyra övriga
ledamöter.
Mottagningskommittén åligger att:

• Insamla och utsända material om högskolan,
kåren och studier vid högskolan till den nyan-
tagna före dennas ankomst till kåren.

• Samordna utskick av och granska sektionernas
Mottagningsmoduler.

Kommitténs ordförande väljs senast 15e december
för en tid av ett år.

15:3e Mottagnings-
kommittén

Mottagningskommittén har till uppgift att:
• Planera och leda kårens mottagning i samråd
med representanter för sektionernas mottag-
ningsverksamhet.

Mottagningskommittén åligger att:
• Insamla och utsända material om högskolan,
kåren och studier vid högskolan till den nyan-
tagna före dennas ankomst till kåren.

• Samordna utskick av och granska sektionernas
Mottagningsmoduler.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 15:e
december för en tid av ett år.
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Kommentar:MK har ingen post internt som heter kassör. Däremot agerar deras vice kassör i praktiken. För att hålla konsekvens med andra kommittéer kallar vi
det här kassör och sen får det isåfall ändras namn på i deras instruktioner.

15:4f Program-
kommittén

Programkommittén har till uppgift att:
• Ordna kulturella arrangemang och fortbild-
ningsverksamhet.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:3f Program-
kommittén

Programkommittén har till uppgift att:
• Ordna kulturella arrangemang och fortbild-
ningsverksamhet.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:4g Svea skivgarde Svea skivgarde har till uppgift att:
• Tillhandahålla discjockeyverksamhet.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:3g Svea skivgarde Svea skivgarde har till uppgift att:
• Tillhandahålla discjockeyverksamhet.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:4h Gasque-
kommittén

Gasquekommittén har till uppgift att:
• Underhålla och utveckla Gasquekällaren

Kommitténs ordförande väljs senast 31:e maj för en
tid av ett år.

15:3h Gasque-
kommittén

Gasquekommittén har till uppgift att:
• Underhålla och utveckla Gasquen

Kommitténs ordförande väljs senast 31:e maj för en
tid av ett år.

15:4i Chalmers
Pyrotekniska
kommitté,
Chalmers
Pyrot

Chalmers Pyrot har till uppgift att:
• För chalmeristers och andras trevnad ordna
samt avfyra fyrverkerier.

• Verka för god fyrverkerikultur och främja pyro-
teknikens erkännande som konstart.

• Gynna konsumentintressena genom
informations- och testverksamhet.

Ledamöter i Chalmers Pyrot utses av kårstyrelsen
efter förslag från Chalmers Pyrot.
Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.
Över- och underskott regleras med medel ur
Pyrotfonden.

15:3i Chalmers
Pyrotekniska
kommitté

Chalmers Pyrotekniska kommitté har till uppgift att:
• För chalmeristers och andras trevnad ordna
samt avfyra fyrverkerier.

• Verka för god fyrverkerikultur och främja pyro-
teknikens erkännande som konstart.

• Gynna konsumentintressena genom
informations- och testverksamhet.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:4j Chalmers
Studentkårs
IAESTE
kommitté

Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté har till
uppgift att:

• Ge studenter vid Chalmersmöjlighet att studera
utomlands.

• Ta hand om de utländska studenter som gör sin
praktik här.

• Främja internationell förståelse och kulturut-
byte mellan studerande i olika länder.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 31:e
maj för en tid av ett år.

15:3j Chalmers
Studentkårs
IAESTE-
kommitté

Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté har till
uppgift att:

• Ge studenter vid Chalmersmöjlighet att studera
utomlands.

• Ta hand omde internationella studenter somgör
sin praktik här.

• Främja internationell förståelse och kulturut-
byte mellan studerande i olika länder.

Kommitténs ordförande väljs senast 31:e maj för en
tid av ett år.
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15:4k CHARM-
kommittén

CHARMkommittén har till uppgift att:
• Arrangera Chalmers Studentkårs Arbetsmark-
nadsdagar, CHARM.

CHARMkommittén består av ordförande samt tolv
till tjugo-fyra övriga ledamöter.
Vice ordförande i Arbetsmarknadsenheten är
CHARMkommitténs ordförande tillika kassör.

15:3k CHARM-
kommittén

CHARMkommittén har till uppgift att:
• Arrangera Chalmers Studentkårs Arbetsmark-
nadsdagar, CHARM.

Vice ordförande i Arbetsmarknadsenheten är
CHARMkommitténs ordförande tillika kassör.

15:4l Chalmers
International
Reception
Committee,
CIRC

Chalmers International Reception Committee, CIRC,
har till uppgift att:

• Anordna aktiviteter, särskilt mottagning, för
gäststuderande på Chalmers.

• Främja integrationenmellan reguljärt- och gäst-
studerande på Chalmers.

Kommitténs ordförande väljs senast 15:e februari för
en tid av ett år.

15:3l Chalmers
International
Reception
Committee

Chalmers International Reception Committee har till
uppgift att:

• Anordna aktiviteter, särskilt mottagning, för in-
ternationella studenter på Chalmers.

• Främja integrationen mellan nationella och in-
ternationella studenter på Chalmers.

Kommitténs ordförande väljs senast 15:e december
för en tid av ett år.

Kommentar: CIRC väljs redan innan julledigheten för att kunna genomföra vårterminens mottagning.

15:4m Grand Unified
Debuggers

Grand Unified Debuggers (G.U.D.) har till uppgift att:
• Driva Chalmers Studentkårs datorsystem.

Speciellt åligger det G.U.D. att:
• Sköta driften av Chalmers Studentkårs nätverk.
• Tillhandahålla datakommunikationstjänster för
Chalmers Studentkår.

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.

15:3m Grand Unified
Debuggers

Grand Unified Debuggers har till uppgift att:
• Driva Chalmers Studentkårs datorsystem.

Grand Unified Debuggers åligger att:
• Sköta driften av Chalmers Studentkårs nätverk.
• Tillhandahålla datakommunikationstjänster för
Chalmers Studentkår.

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.

15:4n Chalmers
Studentkårs
Marksalks-
ämbete

Chalmers Studentkårs Marskalksämbete har till
uppgift att:

• Vårda och handha fanborgen.
• Bevara Chalmers Studentkårs traditioner vad
gäller mössor, standar och etikett och att infor-
mation om detta finns att tillgå för studentkå-
rens medlemmar.

• Anordna studentkårensmösspåtagningar.
• Anordna Chalmers Studentkårs årliga vårbal.
• Arbeta för att Chalmers Studentkår skall vara re-
presenterade på Nobelmiddagen.

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.

15:3n Chalmers
Studentkårs
Marskalks-
ämbete

Chalmers Studentkårs Marskalksämbete har till
uppgift att:

• Vårda och handha fanborgen.
• Bevara kårens traditioner vad gäller mössor,
standar och etikett och att information om det-
ta finns att tillgå för medlemmar.

• Anordna kårensmösspåtagningar.
• Anordna kårens årliga vårbal.
• Arbeta för att kåren ska vara representerade på
Nobelmiddagen.

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.
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15:3o Chalmers
Studentkårs
Bastukommitté

Chalmers Studentkårs Bastukommitté har till
uppgift att:

• I samarbete med studentkårens Husansvarig för-
valta och utveckla Chalmers Studentkårs fritids-
anläggning i Härryda.

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.

15:3o Chalmers
Studentkårs
Bastukommitté

Chalmers Studentkårs Bastukommitté har till
uppgift att:

• I samarbetemed kårledning förvalta och utveck-
la kårens fritidsanläggning i Härryda.

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.

15:4p Jämlikhets-
kommittén
(JämK)

Jämlikhetskommittén har till uppgift att:
• Synliggöra och arbeta med likabehandlingsfrå-
gor inom utbildningen och den studiesocia-
la verksamheten inom Chalmers och Chalmers
Studentkår.

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.

15:3p Jämlikhets-
kommittén

Jämlikhetskommittén har till uppgift att:
• Synliggöra och arbeta med likabehandlingsfrå-
gor inom utbildningen och den studiesociala
verksamheten inom Chalmers och kåren.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast den
31:e maj för en tid av ett år.

15:4q Kårtidningen
Tofsen

Kårtidningen Tofsen skall skildra campuslivet på
Chalmers samt vara en medlemsförmån genom att:

• Skriva reportage om kårens och Chalmers tek-
niska högskolas verksamhet samt andra stu-
dentnära ämnen.

• Aktivt bevaka kårens och Chalmers tekniska
högskolas verksamhet.

• Inspirera och engagera läsarna.
I samband med val till fullmäktige skall Tofsen
utkomma med valinformation enligt stadgan 7:27.
Överskott av Tofsens verksamhet tillfaller
Tofsenfonden. Kommitténs ordförande tillika
chefredaktör väljs senast den 31:e maj för en tid av
ett år.
Chefredaktör är ansvarig utgivare och skall vara
myndig.

15:3q Kårtidningen
Tofsen

Kårtidningen Tofsen har till uppgift att:
• Skildra campuslivet på Chalmers
• Skriva reportage om kårens och Chalmers tek-
niska högskolans verksamhet samt andra stu-
dentnära ämnen.

• Aktivt bevaka kårens och Chalmers tekniska
högskolans verksamhet.

• Inspirera och engagera läsarna.
Kommitténs ordförande tillika chefredaktör väljs
senast den 31:e maj för en tid av ett år.
Chefredaktör är ansvarig utgivare och ska vara
myndig.

15:4r Chalmers
Studentkår
Kårhus-
kommittén
(KåK)

Kårhuskommittén har till uppgift att:
• I samarbete med studentkårens husansvarig ut-
veckla kårhuset på campus Johanneberg

• Verka för ett studentinflytande gentemot den
professionella förvaltningen (EKAB & CFAB)

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.

15:3r Chalmers
Studentkårs
Kårhuskommitté

Chalmers Studentkårs Kårhus-kommitté har till
uppgift att:

• I samarbete med kårledningn utveckla kårhuset
på campus Johanneberg

• Verka för ett studentinflytande gentemot den
professionella förvaltningen av kårens dispone-
rade lokaler

Kommitténs ordförande väljs senast den 31:e maj för
en tid av ett år.
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15:4s Chalmersspexet Chalmersspexet har till uppgift att:
• Offentligt och inför kåren framföra spex.

Kommittén består av directeur/-er samt de
ledamöter som erfordras.
Kommitténs ledamöter utses för ett år av
kårstyrelsen på förslag av föregående kommitté.
Överskott från kommitténs verksamhet tillfaller
spexfonden och nästa års kommittés egna kapital.
Kommitténs ordförande väljs senast 15:e december
för en tid av ett år.

15:3s Chalmersspexet Chalmersspexet har till uppgift att:
• Offentligt och inför kåren framföra spex.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 15:e
december för en tid av ett år.
Mer än 50% av Chalmersspexets medlemmar ska vara
medlemmar i kåren.

15:4t Tekniskt
Basårs
Kommitté

Tekniskt Basårs Kommitté har till uppgift att:
• Arrangera mottagningsverksamhet för studen-
terna på Tekniskt Basår.

• Genomföra aktiviteter för studenterna på Tek-
niskt basår under resterande period av ett år.

• Ge studenterna på Tekniskt basår en studiemäs-
sigt och socialt utvecklande tid under läsåret.

• Att sköta kontaktmed Tekniskt basårs program-
team.

Tekniskt Basårs Kommitté består av ordförande, vice
ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter.
Kommitténs ordförande väljs senaste 15:e december
för en tid av ett år.

15:3t Tekniskt
Basårs
Kommitté

Tekniskt Basårs Kommitté har till uppgift att:
• Arrangera mottagningsverksamhet för studen-
terna på Tekniskt basår.

• Genomföra aktiviteter för studenterna på Tek-
niskt basår under resterande period av ett år.

• Ge studenterna på Tekniskt basår en studiemäs-
sigt och socialt utvecklande tid under läsåret.

• Att sköta kontaktmed Tekniskt basårs program-
team.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senaste 15:e
december för en tid av ett år.
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16 Studerandesektioner
Föredragande: Lucas Glimfjord

Sammanfattning
Mostly minor changes. With the addition of advisory committees (utskott) that is moved here from
the management team chapter. As well as change of what the union board should consider when
reviewing division constituitions.

Bakgrund
Den största förändringen som görs i kapitlet är förändringen av hur kårstyrelsen ska göra bedöm-
ningar kring om en förändring av stadgan ska godkännas eller inte. Tidigare stod det ”...stadga, som
inte får strida mot bestämmelser i denna kårens stadga eller reglemente” vilket ändras till ”...stadga,
som inte får inskränka påmedlemmarnas rättigheter enligt kårens styrdokument”. Här har vi försökt
fånga andemeningen med varför kåren kollar på sektionernas stadgar, att de ska vara demokratiska
och inte gå emot kårens stadgar på ett ”negativt” sätt.
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Stadga

16:1 Sektion Studerandesektion (sektion) är en sammanslutning av
kårens medlemmar inom ett eller flera
utbildningsprogram vid högskolan.
Till kåren anslutna studerandesektioner förtecknas i
reglemente.

16:1 Sektion Sektion är en sammanslutning av kårens medlemmar
inom ett eller flera utbildningsprogram vid
högskolan.
Till kåren anslutna sektioner förtecknas i reglemente.

16:2 Medlemskap Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som
svarar mot det utbildningsprogram vid vilken hen
studerar, om sådan finns reglementerad.

16:2 Medlemskap Medlem ska vara sektionsmedlem i den sektion som
svarar mot det utbildningsprogram vid vilken hen
studerar, om sådan sektion finns reglementerad.

Kommentar: Språkliga förändringar

16:3 Ändamål Sektion skall verka för sammanhållning mellan sina
medlemmar och skall tillvarata deras gemensamma
intressen i utbildningsfrågor och studiesociala
frågor.

16:3 Ändamål Sektion ska verka för sammanhållning mellan sina
medlemmar och ska tillvarata deras gemensamma
intressen i utbildningsfrågor och studiesociala
frågor.

16:4 Rättigheter Sektion har rätt att:
• Associera sig med Chalmers Studentkårs namn
och emblem.

• Utse representanter i Chalmers Studentkårs ut-
skott.

16:4 Rättigheter Sektion har rätt att:
• Associera sig med Chalmers Studentkårs namn
och emblem.

• Erhålla sektionsavgifter för dess medlemmar.

Kommentar: Utse representanter till utskott tas bort då kårledningen själva klarar av att hantera vilka utskott som finns och att
sektionerna skickar representanter. Lägger till att erhålla sektionsavgifter. Här ersätts inte Chalmers Studentkår med Kåren då
det är värt att tydliggöra Chalmers Studentkår.

16:5 Skyldigheter Sektion är skyldig att:
• Värna omChalmers Studentkårs goda namnoch
rykte.

• Utse representanter i Chalmers Studentkårs ut-
skott.

• Om kårstyrelsen så delegerar tillsätta represen-
tanter i högskolans organ. Då flera sektioner är
aktuella för representation avgör kårstyrelsen
vilken av dessa som skall tilldelas mandatet.

• Följa kårens stadga, reglemente, policydoku-
ment samt av kåren fattade beslut.

• Handha sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

16:5 Skyldigheter Sektion är skyldig att:
• Värna omChalmers Studentkårs goda namnoch
rykte.

• Utse representanter i utskotten.
• Om kårstyrelsen så delegerar tillsätta represen-
tanter i högskolans organ.

• Följa kårens stadga, reglemente, policydoku-
ment samt av kåren fattade beslut.

• Handha sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Kommentar: Stryker delen om att kårstyrelsen avgör vilken sektion som tilldelas mandat då det implicit följer av första delen av
punkten.

Ersätter 14:6 16:6 Utskott För samarbete mellan kårledning och sektioner finns
utskott. Utskotten förtecknas i reglementet.
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Kommentar: Inrättar utskotten explicit snarare än som samarbetsorgan under enheter i kårledningen.

16:6 Räkenskapsår Sektionernas räkenskapsår är kalenderår eller brutet
kalenderår enligt respektive sektions stadga.

Stryks

Kommentar: Paragrafen är intet sägande då den låter sektionerna göra något som de måste göra för att kunna registreras hos
skatteverket.

16:7 Stadga Sektion skall ha en av kårstyrelsen godkänd stadga,
som inte får strida mot bestämmelser i denna kårens
stadga eller reglemente. Sektions stadga skall vila på
en demokratisk grund.
Sektions stadga skall innehålla bestämmelser om:

• ansvar
• ekonomi
• organisation
• upplösning

16:7 Stadga Sektion ska ha en av kårstyrelsen godkänd stadga,
som inte får inskränka på medlemmarnas rättigheter
enligt kårens styrdokument. Sektionsstadga ska vila på
en demokratisk grund.
Sektionsstadga ska innehålla bestämmelser om:

• ansvar
• ekonomi
• organisation
• upplösning

Kommentar: Ersätter stadga och reglemente med styrdokument, för att tvinga sektioners stadgar att även följa andra
potentiella styrdokument.

16:8 Sektionsmötet Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande
organ. Sektionsmötet sammanträder på kallelse av
sektionsstyrelsen.
Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande-, förslags-
och rösträtt vid sektionsmöte. Kårledningsledamot
och kårens inspektor har närvaro- och yttranderätt.
Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av
sektionsmöte tillkommer:

• sektionsstyrelseledamot
• inspektor
• kårstyrelsen
• sektionens revisorer
• 25 sektionsmedlemmar

Sektionsmöte skall hållas inom tre veckor från det
behörig framställan gjorts.

16:8 Sektionsmötet Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande
organ. Sektionsmötet sammanträder på kallelse av
sektionsstyrelsen.
Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande-, förslags-
och rösträtt vid sektionsmöte. Kårledningsledamot
och kårens inspektor har närvaro- och yttranderätt.
Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av
sektionsmöte tillkommer:

• sektionsstyrelseledamot
• kårens inspektor
• kårstyrelsen
• sektionens revisorer
• 25 sektionsmedlemmar

Sektionsmöte ska hållas inom tre veckor från det
behörig framställan gjorts.

16:9 Granskning av
verksamhet
och ekonomi

Sektions verksamhet och ekonomi granskas av
respektive sektions revisorer. Ansvarsfrihet beslutas
av sektionsmötet.

16:9 Granskning av
verksamhet
och ekonomi

Sektions verksamhet och ekonomi granskas av
respektive sektions revisorer. Ansvarsfrihet beslutas
av sektionsmötet.
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16:10 Upphävande
av
sektionsstatus

Sektionen kan fråntagas sin sektionsstatus om:
• De åligganden som beskrivs i denna stadga ej
uppfylls.

• Sektionen bedriver verksamhet som är skadlig
för kåren.

Fullmäktige upphäver sektionsstatus. Beslut skall
fattas med minst 2/3 majoritet.
Sektion skall beredas möjlighet att yttra sig innan
fullmäktige beslutar om upphävande av
sektionsstatus.

16:10 Upphävande
av
sektionsstatus

Sektionen kan fråntagas sin sektionsstatus om:
• De bestämmelser som beskrivs i denna stadga ej
uppfylls.

• Sektionen bedriver verksamhet som är skadlig
för kåren.

Fullmäktige upphäver sektionsstatus. Beslut ska
fattas med minst två tredjedelar av antal närvarande
ledamöter och tjänstgörande suppleanter.
Sektion ska beredas möjlighet att yttra sig innan
fullmäktige beslutar om upphävande av
sektionsstatus.

Kommentar: Ändrar för att följa flera andra likadana förändringar i stadga. Det blir striktare då man måste rösta för, det räcker
inte bara att avstå från att rösta.

16:11 Överklagande
av beslut

Beslut vid sektion som strider mot kårens stadgar,
reglemente, policydokument eller beslut får
undanröjas av kårens fullmäktige.

16:11 Överklagande
av beslut

Beslut vid sektion som strider mot kårens
styrdokument eller beslut får undanröjas av kårens
fullmäktige. Sådant överklagande görs i form av
motion till fullmäktige.

Kommentar: Förtydligar att överklagande ska skickas i form av motion
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Reglemente

16:1 Sektioner De till kåren anslutna studerandesektionerna är:
A Arkitekturstuderandesektionen
(802417-5609)
AE Teknologsektionen Affärsutveckling och
Entreprenörskap (857210-0629)
D Datateknologsektionen (857209-7080)
DS Doktorandsektionen (866601-6889)
E Elektroteknologsektionen (857202-2013)
F Fysikteknologsektionen (857208-8477)
GS Teknologsektionen Globala System
(802539-3664)
H Ingenjörsteknologsektionen (857207-2299)
I Teknologsektionen Industriell Ekonomi
(857209-1349)
IT Teknologsektionen Informationsteknik
(857209-9524)
K Kemiteknologsektionen (857208-8485)
KfKb Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och
Bioteknik (857209-1182)
M Maskinteknologsektionen (857206-0872)
Sjö Sjösektionen (857206-4445)
TD Teknologsektionen Teknisk Design
(857209-4749)
V V-teknologsektionen samhällsbyggnad
(857209-1588)
Z Teknologsektionen för Automation och
Mekatronik (857209-1331)

16:1 Sektioner De till kåren anslutna sektionerna är:
• A — Arkitekturstuderandesektionen (802417-
5609)

• AE — Teknologsektionen Affärsutveckling och
Entreprenörskap (857210-0629)

• D — Datateknologsektionen (857209-7080)
• DS — Doktorandsektionen (866601-6889)
• E — Elektroteknologsektionen (857202-2013)
• F — Fysikteknologsektionen (857208-8477)
• GS — Teknologsektionen Globala System
(802539-3664)

• H — Ingenjörsteknologsektionen (857207-
2299)

• I — Teknologsektionen Industriell Ekonomi
(857209-1349)

• IT — Teknologsektionen Informationsteknik
(857209-9524)

• K — Kemiteknologsektionen (857208-8485)
• KfKb— Teknologsektionen för Bioteknik samt Ke-
miteknik med Fysik (857209-1182)

• M—Maskinteknologsektionen (857206-0872)
• Sjö — Sjösektionen (857206-4445)
• TD — Teknologsektionen Teknisk Design
(857209-4749)

• V — V-teknologsektionen samhällsbyggnad
(857209-1588)

• Z—Teknologsektionen förAutomation ochMe-
katronik (857209-1331)

Kommentar: Formaterar om till punktlista
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17 Kårföreningar
Föredragande: Julia Cramstedt & Lucas Glimfjord

Summary
Only minor changes such as clearing up how many members of a society have to be full members of
the student union, and clearing up how decisions on removing a society is handled.
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Stadga

17:1 Kårföreningar Kårföreningsstatus beslutas av kårstyrelsen.
Kårförening förtecknas i reglemente.

17:1 Föreningar Kårföreningsstatus beslutas av kårstyrelsen. Till
kåren anslutna föreningar förtecknas i reglemente.

17:2 Rättigheter Kårförening har rätt att associera sig med Chalmers
Studentkårs namn och emblem.

17:2 Rättigheter Kårförening har rätt att associera sig med Chalmers
Studentkårs namn och emblem.

17:3 Skyldigheter Kårförening är skyldig att värna om Chalmers
Studentkårs goda namn och rykte.
Kårförening är skyldig att följa kårens stadga,
reglemente, policys samt av kåren fattade beslut.
Kårförening åligger även att handha sin ekonomi på
ett ansvarsfullt sätt.

17:3 Skyldigheter Kårförening är skyldig att:
• Värna omChalmers Studentkårs goda namnoch
rykte.

• Följa kårens stadga, reglemente, policys samt av
kåren fattade beslut.

• att handha sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Kommentar: Ökat läsbarhet genom att göra en punktlista, inte ändrat något formulering.

17:4 Stadga Föreningen skall ha en av kårstyrelsen godkänd
stadga, som inte får strida mot bestämmelser i denna
kårens stadga eller reglemente. Förenings stadga
skall vila på en demokratisk grund.
Förenings stadga skall innehålla bestämmelser om:

• Ändamål
• Medlemskap
• Ekonomi
• Organisation
• Upplösning

Större delen av föreningens medlemmar skall vara
medlemmar i kåren.

17:4 Stadga Förening ska ha en av kårstyrelsen godkänd stadga,
som inte får strida mot bestämmelser i kårens stadga
eller reglemente. Förenings stadga ska vila på en
demokratisk grund.
Förenings stadga ska innehålla bestämmelser om:

• Ändamål
• Medlemskap
• Ekonomi
• Organisation
• Upplösning

Mer än 50% av föreningens medlemmar ska vara
medlemmar i kåren.

17:5 Registrering Kårförening skall vara registrerad hos
skattemyndighet och inneha eget
organisationsnummer.

17:5 Registrering Kårförening ska vara registrerad hos Skatteverket
och inneha ett organisationsnummer.

17:6 Granskning av
verksamhet

Förenings ekonomi skall granskas av egna revisorer.
Förenings verksamhet granskas av kårens
lekmannarevisorer

17:6 Granskning av
verksamhet

Förenings ekonomi ska granskas av egna revisorer.
Förenings verksamhet granskas av kårens
lekmannarevisorer
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17:7 Upphävande
av
kårförenings-
status

Föreningen kan fråntagas sin kårföreningsstatus om:
• De åligganden som beskrivs i denna stadga ej
uppfylls.

• Föreningen bedriver verksamhet som är skadlig
för kåren.

• Handlingar för föregående verksamhetsår ej är
tillgängliga för granskning senast den 15:e sep-
tember.

• Verksamhet inte längre bedrivs.
Beslut om upphävande av kårföreningsstatus fattas
av kårstyrelsen. Sådant beslut skall sedan fastställas
av fullmäktige.
Föreningen skall beredas möjlighet att yttra sig
innan kårstyrelsen beslutar om upphävande av
kårföreningsstatus.

17:7 Upphävande
av
kårförenings-
status

Föreningen kan fråntas sin kårföreningsstatus om:
• De skyldigheter som beskrivs i denna stadga ej
uppfylls.

• Föreningen bedriver verksamhet som är skadlig
för kåren.

• Handlingar för förenings föregående verksam-
hetsår ej är tillgängliga för granskning senast
den 15:e september.

• Verksamhet inte längre bedrivs.
Beslut om upphävande av kårföreningsstatus fattas
av kårstyrelsen. Sådant beslut ska fastställas av
fullmäktige genom en reglementesändring.
Föreningen ska beredas möjlighet att yttra sig innan
kårstyrelsen beslutar om upphävande av
kårföreningsstatus.
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Reglemente

17:1 Kårföreningar Kårens kårföreningar är:
Avancez MC (802417-5294)
Bamse (802414-1213)
Chalmers Alternative Sports (802414-7038)
Chalmers Ballong Corps (802417-6243)
Chalmers Barockensemble (857204-5196)
Chalmers Blockchain Association (802536-3766)
Chalmers Blue MacRangers (802415-6419)
Chalmers Börssällskap (857207-5698)
Chalmers Capital Management (802530-0537)
Chalmers Coding Club (802534-7918)
Chalmers Danssällskap (802414-2559)
Chalmers Dykarklubb (802416-3019)
Chalmers Entrepreneurship Society (802525-4866)
Chalmers Entreprenörskapsförening (802505-9588)
Chalmers Handbollsklubb (802431-8456)
Chalmers Islamska förening (802436-2504)
Chalmers Kinagrupp (802518-5807)
Chalmers Kristna Grupp (802414-5966)
Chalmers Orienterings Löpare (802414-4928)
Chalmers Raketgrupp (802537-7451)
Chalmers Rock Club (CROC) (802413-5207)
Chalmers Rymdgrupp (802414-1205)
Chalmers Segelsällskap (ChSS) (802457-3811)
Chalmers Shito-Ryu Karateklubb (802414-1197)
Chalmers Skytteförening (857205-5773)
Chalmers Student Union Blockchain Society
(802514-9140)
Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (802493-6125)
Chalmers Students for Sustainability (802419-4378)
Chalmers Sångkör (857203-0826)
Chalmers Women Association (802529-3260)
Chalmersbaletten (802415-4117)
Effektiv Altruism Chalmers (802525-4833)

17:1 Föreningar Kårens kårföreningar är:
• Avancez MC (802417-5294)
• Bamse (802414-1213)
• Chalmers Alternative Sports (802414-7038)
• Chalmers Ballong Corps (802417-6243)
• Chalmers Barockensemble (857204-5196)
• Chalmers Blockchain Association (802536-
3766)

• Chalmers Blue MacRangers (802415-6419)
• Chalmers Börssällskap (857207-5698)
• Chalmers Capital Management (802530-0537)
• Chalmers Coding Club (802534-7918)
• Chalmers Danssällskap (802414-2559)
• Chalmers Dykarklubb (802416-3019)
• Chalmers Entrepreneurship Society (802525-
4866)

• Chalmers Entreprenörskapsförening (802505-
9588)

• Chalmers Handbollsklubb (802431-8456)
• Chalmers Islamska förening (802436-2504)
• Chalmers Kinagrupp (802518-5807)
• Chalmers Kristna Grupp (802414-5966)
• Chalmers Orienterings Löpare (802414-4928)
• Chalmers Raketgrupp (802537-7451)
• Chalmers Rock Club (CROC) (802413-5207)
• Chalmers Rymdgrupp (802414-1205)
• Chalmers Segelsällskap (ChSS) (802457-3811)
• Chalmers Shito-Ryu Karateklubb (802414-
1197)

• Chalmers Skytteförening (857205-5773)
• Chalmers Student Union Blockchain Society
(802514-9140)

• Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (802493-
6125)

• Chalmers Students for Sustainability (802419-
4378)

• Chalmers Sångkör (857203-0826)
• Chalmers Women Association (802529-3260)
• Chalmersbaletten (802415-4117)
• Effektiv Altruism Chalmers (802525-4833)
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17:1 Kårföreningar E-sektionens Teletekniska Avdelning (802413-7963)
Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår
(802524-4743)
Iranian Students Association at Chalmers
(802444-7446)
Lindholmen Makerspace (802508-4644)
RANG (802512-0356)
REACT (802492-8569)
Robotföreningen (802420-1942)
SBE Student Chapter Chalmers (802467-7000)
VästkustFolk (802533-8495)
Ölbruket (802511-5844)

17:1 Föreningar • E-sektionens Teletekniska Avdelning (802413-
7963)

• Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår
(802524-4743)

• Iranian Students Association at Chalmers
(802444-7446)

• Lindholmen Makerspace (802508-4644)
• RANG (802512-0356)
• REACT (802492-8569)
• Robotföreningen (802420-1942)
• SBE Student Chapter Chalmers (802467-7000)
• VästkustFolk (802533-8495)
• Ölbruket (802511-5844)
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18 Kårens ekonomi
Föredragande: Julia Cramstedt

Sammanfattning
Kårens olika typer av fonder delas in i tre kategorier; Byggnadsfonden, Kommittéfond och Övriga
fonder. Byggnadsfonden har många bestämmelser och hamnar därför själv, speciellt då den tidigare
definierats i stadgan. Kommittéfonder är självförklarande. Övriga fonder är övriga fonder som kåren
eller Chalmersstiftelsen förvaltar.

Alla kommittéfonder får samma struktur för att göra det lättare och snyggare. Dessa förändringar är
på remiss hos kommittéerna.

Spexfonden har just nu väldigt många bestämmelser, men eventuellt ska hela delen om spexfonds-
kommittén och bestämmelser om fördelning tas bort helt och istället hamna på Chalmersspexet att
hantera internt.

PU och LoB:s filmfond ska också få en överblick för att eventuellt genomgå en förändring. Diskussio-
nerna har inte hunnit påbörjas här.

Summary
The fund has been categorised into three types; Byggnadsfonden, committee funds, and other funds.

All committee funds are given the same structure. This has been sent to the committees for feedback.

Spexfonden currently has a lot of regulations. These will probably disapear and be handled internally
in Chalmersspexet. Currently in discussions.

PU och LoB:s filmfondmight also go through some changes. Discussions with these committees have
not started.
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Stadga

18:1 Förmögenhets-
förvaltning

Kårens tillhörigheter i fast och lös egendom bör
förvaltas så att kårens förmögenhet ej minskas.

18:1 Förmögenhets-
förvaltning

Kårens tillhörigheter i fast och lös egendom ska
förvaltas ansvarsfullt.

Kommentar: En bättre formulering som är mer rimlig.

18:3 Firmateckning Kårens firma tecknas, förutom av kårstyrelsen, av två
av följande i förening:

• Ordförande i kårstyrelsen
• Vice ordförande i kårstyrelsen
• Direktör

Kårstyrelsen må för särskilt fall utse speciell
firmatecknare.

18:2 Firmateckning Kårens firma tecknas, förutom av kårstyrelsen, av två
av följande i förening:

• Kårordförande
• Vice kårordförande
• Direktör

Kårstyrelsen må för särskilt fall utse speciell
firmatecknare.

Kommentar: Enligt genomgående ändring av KO och VOs namn.

18:4 Budget Upprättande av förslag till budget sker av
kårstyrelsen.

18:3 Budget Upprättande av förslag till budget sker av
kårstyrelsen.
Kårstyrelsen ansvarar för de utbetalningar som ska
göras i enlighet med fastställd budget. Vidare har
kårstyrelsen och direktör mandat att fatta beslut om
utgifter nödvändiga för kårens löpande förvaltning.
Utöver detta har kårstyrelsen rätt att besluta om
investeringar upp till två prisbasbelopp per beslut.
Kårstyrelsen åligger att snarast möjligt meddela
fullmäktige om avvikelser från fastställd budget
samt beslutade investeringar.

18:5 Mandat Kårstyrelsen ansvarar för de utbetalningar som skall
göras i enlighet med fastställd budget. Vidare har
kårstyrelsen mandat att fatta beslut om utgifter
nödvändiga för kårens löpande förvaltning.
Utöver detta har kårstyrelsen rätt att besluta om
investeringar upp till två prisbasbelopp per beslut.

18:6 Rapportering Kårstyrelsen åligger att rapportera om avvikelser
från fastställd budget samt beslutade investeringar
till senast det andra ordinarie följande
fullmäktigesammanträdet.

Kommentar: 18:4 till 18:6 slås ihop till en paragraf då allt handlar om budgeten. Innehållet i paragrafen Rapportering ändras något. Direktör ges möjlighet att
fatta beslut om utgifter för löpande förvaltning.

18:7 Räkenskapsår Kårens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni. 18:4 Räkenskapsår Kårens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.
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18:2 Fonder Byggnadsfonden skall främst användas till underhåll av
kårens byggnader och ersättningsanskaffning av kårens
inventarier.
Beslut om uttag ur Byggnadsfonden fattas av
fullmäktige varvid fordras att minst två tredjedelar av
antalet närvarande ledamöter är om beslutet ense.
Kårens övriga fonder förtecknas i reglemente.

18:5 Fonder Kåren förvaltar fonder. Av dessa finns Byggnadsfonden,
kommittéfonder och övriga fonder.

18:6 Byggnadsfon-
den

Byggnadsfonden ska främst användas till underhåll av
kårens byggnader och ersättningsanskaffning av kårens
inventarier. De avsättningar som ej åtgår till underhåll,
jämte övriga influtna medel, ska användas till
uppförande och inredning av kårbyggnader.
Beslut om uttag ur byggnadsfonden fattas av
fullmäktige varvid fordras att minst två tredjedelar av
antalet närvarande ledamöter är om beslutet ense.
Av influtna terminsavgifter avsätts årligen minst 5 % till
Byggnadsfonden. Beslut härom fattas av fullmäktige.
På förslag från revisorer eller kårstyrelsen kan
fullmäktige besluta om högre avsättning till
Byggnadsfonden.

18:7 Kommittéfond Respektive kommitté har åtminstone en fond till sitt
förfogande. Kommittéfonder finns förtecknade i
reglemente. Uttag ur kommittéfond beslutas av
kårstyrelsen.

18:8 Övriga fonder Övriga fonder förtecknas i reglemente.

Kommentar: Fond-paragrafen delas upp i flera paragrafer, för att tydligt särskilja de olika typerna av fonder som kåren förvaltar och kunna skriva separate
bestämmelser om dem.
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Reglemente

18:2a Byggnads-
fonden

Av influtna terminsavgifter avsättes årligen minst
fem (5) % till Byggnadsfonden.
På förslag från revisorer eller kårstyrelsen kan
fullmäktige besluta om högre avsättning till
Byggnadsfonden.
De gjorda avsättningarna skall främst användas till
under-håll av kårens byggnader och
ersättningsanskaffning av kårens inventarier.
De avsättningar som ej åtgår till underhåll, jämte
övriga influtna medel, skall användas till uppförande
och inredning av kårbyggnader.
Beslut härom fattas av fullmäktige.

Kommentar: allt flyttas till stadgan

18:2 Fonden Kåren förvaltar primärt följande fonder:
• Byggnadsfonden
• Avancez-fonden; Kårens framtid
• Efterdonationsfonden

Kåren förvaltar även följande fonder:
• Cortègefonden
• Follinfonden
• Gasquefonden
• Investeringsfond LoB
• Spexfonden
• Teknologföreningen PS fond
• Tofsenfonden
• PU:s och LoB:s filmfond
• Kollekten
• CFFCs exponeringsfond
• Pyrotfonden
• Sveafonden
• PU-fonden

För fonderna ovan skall fullmäktige vid
sammanträde under läsperiod ett besluta om medel
skall omdisponeras till Avancez-fonden; Kårens
framtid. Sådant beslut skall fattas av fullmäktige, på
förslag av Kårstyrelsen, efter samråd med eventuell
berörd kommitté.

18:7 Kommittéfond Kåren förvaltar följande fonder:
• Cortègefonden
• Follinfonden
• Gasquefonden
• Investeringsfond LoB
• Spexfonden
• Tofsenfonden
• PU:s och LoB:s filmfond
• Kollekten
• CFFCs exponeringsfond
• Pyrotfonden
• Sveafonden
• PU-fonden
• Kommittébössan

Tillfällig kommitté har inte rätt att göra uttag ur
kommittéfond.

Kommentar: Nedan standardiserar majoriteten av fonderna enligt strukturen Vems fond, syfte, under- och överskott, eventuella avsättningskrav.
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18:2d Cortègefonden Cortègefonden utgöres av överskott från Cortègen
och har till uppgift att trygga Cortègens fortbestånd.
Cortègefonden skall även användas till större
kapitalkrävande investeringar.
Cortègefonden förvaltas av kåren.
Cortègekommittén skall budgetera för en avsättning
om minst 2 % av intäkterna från Cortègekommitténs
verksamhet.
Underskott av Cortègecommitténs verksamhet
regleras med medel ur Cortègefonden.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.

18:7a Cortègefonden Chalmers Cortège Committé har till sitt förfogande
Cortègefonden. Cortègefonden utgöres av överskott
från Cortègen och har till uppgift att trygga
Cortègens fortbestånd. Cortègefonden ska även
användas till större kapitalkrävande investeringar.
Överskott från Chalmers Cortège Committés
verksamhet tillfaller Cortègefonden vid räkenskapsårets
slut. Underskott av Chalmers Cortège Committés
verksamhet regleras med medel ur Cortègefonden.
Chalmers Cortège Committé ska budgetera för en
avsättning om minst 2 % av intäkterna från
Chalmers Cortège Committé verksamhet.

18:2e Follinfonden Follinfonden utgöres av överskott från
Festkommitténs verksamhet och bör i huvudsak
användas till kapitalkrävande investeringar i
Festkommitténs verksamhet, samt för att trygga
möjligheten för Chalmers Studentkår att ha stora
gedigna kalas.
Follinfonden förvaltas av kåren.
Festkommittén skall budgetera för en avsättning om
minst 2 % av entréintäkterna från Festkommitténs
fester.
Överskott från Festkommitténs verksamhet tillfaller
Follinfonden vid räkenskapsårets slut.
Underskott av Festkommitténs verksamhet regleras
med medel ur Follinfonden.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.

18:7b Follinfonden Festkommittén har till sitt förfogande Follinfonden.
Follinfonden utgöres av överskott från
Festkommitténs verksamhet och bör i huvudsak
användas till kapitalkrävande investeringar i
Festkommitténs verksamhet, samt för att trygga
möjligheten för kåren att ha stora gedigna kalas.
Överskott från Festkommitténs verksamhet tillfaller
Follinfonden vid räkenskapsårets slut. Underskott av
Festkommitténs verksamhet regleras med medel ur
Follinfonden.
Festkommittén ska budgetera för en avsättning om
minst 2 % av entréintäkterna från Festkommitténs
fester.

18:2f Gasquefonden Gasquefonden utgöres primärt av medel av
hyresintäkterna från de fester som anordnas i
Gasquekällaren och sekundärt från Gasquens
verksamhet. och har till uppgift att finansiera
investeringar och reparationer av Gasquekällarens
inventarier samt trygga Gasquens verksamhet.
Gasquefonden förvaltas av kåren.
Gasquekommittén skall budgetera för en avsättning
om minst 30 % av intäkterna från
Gasquekommitténs verksamhet.
Fonden tillföres överskott av Gasquens verksamhet.
Underskott av Gasquens verksamhet regleras med
medel ur Gasquefonden.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.

18:7c Gasquefonden Gasquekommittén har till sitt förfogande
Gasquefonden. Gasquefonden utgöres primärt av
medel av hyresintäkterna från de fester som
anordnas i Gasquekällaren och sekundärt från
Gasquens verksamhet och har till uppgift att
finansiera investeringar och reparationer av
Gasquekällarens inventarier samt trygga Gasquens
verksamhet.
Överskott från Gasquekommitténs verksamhet tillfaller
Gasquefonden vid räkenskapsårets slut. Underskott av
Gasquekommitténs verksamhet regleras med medel ur
Gasquefonden.
Gasquekommittén ska budgetera för en avsättning
om minst 30 % av intäkterna från
Gasquekommitténs verksamhet.
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18:2g Investerings-
fond LoB

Investeringsfond LoB utgöres av överskott från Ljud-
och bildgruppens uthyrningsintäkter och har till
uppgift att finansiera kapitalkrävande investeringar i
kårens ljus-, ljud- och filmutrustning.
Investeringsfond LoB förvaltas av kåren.
Av Ljud- och bildgruppens uthyrningsintäkter skall
en avsättning om minst 25% budgeteras till
Investeringsfond LoB.
Överskott från Ljud- och bildgruppens verksamhet
tillfaller Investeringsfond LoB vid räkenskapsårets
slut.
Underskott av LoBs verksamhets regleras med medel
ur investeringsfond LoB.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.

18:7d Investerings-
fond LoB

Ljud- och bildkommittéen har till sitt förfogande
Investeringsfond LoB. Investeringsfond LoB utgöres
av överskott från Ljud- och bildgruppens
uthyrningsintäkter och har till uppgift att finansiera
kapitalkrävande investeringar i kårens ljus-, ljud-
och filmutrustning.
Överskott från Ljud- och bildgruppens verksamhet
tillfaller Investeringsfond LoB vid räkenskapsårets
slut. Underskott av Ljud- och bildgruppens
verksamhets regleras med medel ur Investeringsfond
LoB.
Av Ljud- och bildgruppens uthyrningsintäkter ska en
avsättning om minst 25% budgeteras till
Investeringsfond LoB.
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18:2h Spexfonden Spexfonden har som ändamål att garantera
Chalmersspexets fortbestånd och förvaltas av kåren.
Av Chalmersspexets intäkter skall en avsättning om
minst 2 % budgeteras till Spexfonden.
För Chalmersspexets verksamhet skall, efter avslutat
räkenskapsår, eventuellt överskott tillfall
Spexfonden. Efter respektive spex har avslutat sitt
spexår skall dess resultat räknas samman och
överskottet skall så lång det räcker fördelas enligt
nedan.
1. 30 % avsättes till Spexfondens fria kapital
2. 10 000 kr avsättes för Spexboken
3. 1/3-del * prisbasbeloppet, avsättes till Kortaf-
ton.

4. Återstoden av överskottet tillfaller Spexfondens
fria kapital.

Medel som är avsatt för Kortafton tillfaller
Spexfondens fria kapital tre år efter aktuellt
spexkommittés projektslut.
Efter att en spexbok är utgiven skall överblivna
medel som är avsatta för ändamålet överföras till
Spexfondens fria kapital.
Underskott av Chalmersspexets verksamhet regleras
med medel ur Spexfonden.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen efter förslag
från fondkommittén. Fondkommittén består av
inspextor/inspextris, spexdirecteur/-er och casseur i
sittande spexkommitté, Föreningen Gamla Västars
(FGV) ordförande, kårens vice ordförande samt
kårens direktör.
Rösträtt tillkommer spexdirecteur/-er och casseur i
sittande spexkommitté samt kårens vice ordförande.
Spexfonden sammanträder två gånger per år samt
vid behov. Kårens vice ordförande är
sammankallande. För att vara beslutsmässiga skall
minst fyra personer vara närvarande varav en skall
vara kårens vice ordförande.

18:7e Spexfonden Chalmersspexet har till sitt förfogande Spexfonden.
Spexfonden har som ändamål att garantera
Chalmersspexets fortbestånd.
Överskott från Chalmersspexets verksamhet tillfaller
Spexfonden vid räkenskapsårets slut. Underskott av
Chalmersspexets verksamhet regleras med medel ur
Spexfonden.
Av Chalmersspexets intäkter ska en avsättning om
minst 2 % budgeteras till Spexfonden.
Efter respektive spex har avslutat sitt spexår ska dess
resultat räknas samman och överskottet ska så lång
det räcker fördelas enligt nedan.
1. 30 % avsättes till Spexfondens fria kapital
2. 10 000 kr avsättes för Spexboken
3. 1/3-del * prisbasbeloppet, avsättes till Kortaf-
ton.

4. Återstoden av överskottet tillfaller Spexfondens
fria kapital.

Medel som är avsatt för Kortafton tillfaller
Spexfondens fria kapital tre år efter aktuellt
spexkommittés projektslut.
Efter att en spexbok är utgiven ska överblivna medel
som är avsatta för ändamålet överföras till
Spexfondens fria kapital.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen efter förslag
från Spexfondskommittén. Spexfondskommittén
består av Chalmersspexets inspektor, ordförande och
kassör i Chalmersspexet,
Föreningen Gamla Västars (FGV)

ordförande, vice kårordförande samt direktör.
Spexfondskommittén sammanträder två gånger per
år samt vid behov. Vice kårordförande är
sammankallande. För att vara
beslutsför

skaminst fyra personer vara närvarande varav en ska
vara vice kårordförande. Rösträtt tillkommer
Chalmersspexets ordförande och kassör samt vice
kårordförande.

114 (137)



18 KÅRENS EKONOMI Preliminary report CTF
25 januari 2023

18:2j Tofsenfonden Tofsenfonden utgöres av medel från kårtidningen
Tofsens inkomster och har till uppgift att finansiera
investeringar i produktionsmateriel samt trygga
tidningens utgivande.
Tofsenfonden förvaltas av kåren.
Fonden tillförs överskott av kårtidningen Tofsens
verksamhet. Underskott av kårtidningen Tofsens
verksamhet regleras med medel ur Tofsenfonden.
Uttag ur fonden kan göras av attesträttsinnehavare
till kårtidningen Tofsen efter beslut av kårstyrelsen.

18:7f Tofsenfonden Kårtidningen Tofsen har till sitt förfogande
Tofsenfonden. Tofsenfonden utgöres av medel från
kårtidningen Tofsens inkomster och har till uppgift
att finansiera investeringar i produktionsmateriel
samt trygga tidningens utgivande.
Överskott från Kårtidningen Tofsens verksamhet
tillfaller Tofsenfonden vid räkenskapsårets slut.
Underskott av Kårtidningen Tofsens verksamhet
regleras med medel ur Tofsenfonden.

18:2k PU:s och
LoB:s filmfond

PU:s och LoB:s filmfond utgörs av medel från
försäljning av filmkort och entrébiljetter vid PU:s
och LoB:s filmvisningar samt av intäkter från
uthyrning av biografutrustningen. PU:s och LoB:s
filmfondsmedel skall användas till större
investeringar i filmvisningsutrustning, detta i syfte
att trygga de framtida möjligheterna för filmvisning
inom Chalmers Studentkår.
Följande medel skall senast den 1 september
efterföljande verksamhetsår tillfalla PU:s och LoB:s
filmfond:
1. 8% av intäkterna från försäljning av filmkort vid
PU:s och LoB:s filmvisningar under verksam-
hetsåret

2. 8% av intäkterna från försäljning av entrébiljet-
ter vid PU:s och LoB:s filmvisningar under verk-
samhetsåret

3. Samtliga hyresintäkter, till en summa understi-
gande 1,25 basbelopp, biografutrustningen gett
upphov till under verksamhetsåret.

Avsättningen enligt 1 och 2 skall tillsammans uppgå
till minimum 0,1 * prisbasbelopp.
PU:s och LoB:s filmfond förvaltas av kåren och
investeringar skall följa en investeringsplan vilken
uppdateras efter varje verksamhetsår av PU och LoB.
Ifall PU:s och LoB:s filmvisningar av någon
anledning skulle upphöra skall filmfondens medel
användas till PU:s och LoB:s övriga verksamhet.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen efter
gemensamt förslag från PU och LoB.

18:7g PU:s och
LoB:s filmfond

Programkommittén och Ljud- och bildgruppen har till
sitt förfogande PU:s och LoB:s filmfond. PU:s och
LoB:s filmfond utgörs av medel från försäljning av
filmkort och entrébiljetter vid PU:s och LoB:s
filmvisningar samt av intäkter från uthyrning av
biografutrustningen. PU:s och LoB:s filmfondsmedel
ska användas till större investeringar i
filmvisningsutrustning, detta i syfte att trygga de
framtida möjligheterna för filmvisning inom
Chalmers Studentkår.
Följande medel ska efter räkenskapsårets slut tillfalla
PU:s och LoB:s filmfond:
1. 8% av intäkterna från försäljning av filmkort vid
PU:s och LoB:s filmvisningar under verksam-
hetsåret

2. 8% av intäkterna från försäljning av entrébiljet-
ter vid PU:s och LoB:s filmvisningar under verk-
samhetsåret

3. Samtliga hyresintäkter, till en summa understi-
gande 1,25 basbelopp, biografutrustningen gett
upphov till under verksamhetsåret.

Avsättningen enligt 1 och 2 ska tillsammans uppgå
till minimum
0,1 * prisbasbelopp

.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen efter
gemensamt förslag från PU och LoB.
Ifall PU:s och LoB:s filmvisningar av någon
anledning skulle upphöra ska filmfondens medel
användas till PU:s och LoB:s övriga verksamhet.
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18:2l Kollekten Kollekten utgöres av medel från studentkåren och
har till uppgift att finansiera kårkommittén • G.U.D.s
kapitalkrävande investeringar för studentkårens
datorer och tillhörande system.
Till fonden avsättes varje år ett belopp motsvarande
1.75 prisbasbelopp.
Kollekten förvaltas av kåren.
Överskott från G.U.D.s verksamhet tillfaller
Kollekten vid räkenskapsårets slut. Underskott av
G.U.D.s verksamhet regleras med medel ur Kollekten.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.

18:7h Kollekten Grand Unified Debuggers har till sitt förfogande
Kollekten. Kollekten utgöres av medel från
studentkåren och har till uppgift att finansiera
kårkommittén Grand Unified Debuggers
kapitalkrävande investeringar för studentkårens
datorer och tillhörande system.
Överskott från Grand Unified Debuggers verksamhet
tillfaller Kollekten vid räkenskapsårets slut.
Underskott av Grand Unified Debuggers verksamhet
regleras med medel ur Kollekten.
Till fonden avsättes varje år ett belopp motsvarande
1.75 prisbasbelopp.

18:2m CFFCs
exponerings-
fond

CFFCs exponeringsfond utgöres av överskott från
CFFCs verksamhet och bör i huvudsak finansiera
kapitalkrävande investeringar för kårens foto- och
filmverksamhet. Fonden skall även trygga att kårens
verksamhet även i framtiden dokumenteras i bilder.
Fonden skall inte finansiera CFFCs löpande
verksamhet.
CFFCs exponeringsfond förvaltas av kåren.
CFFC ska budgetera för en avsättning om minst 10%
av CFFCs samtliga intäkter.
Överskott från CFFCs verksamhet tillfaller CFFCs
exponeringsfond vid räkenskapsårets slut.
Underskott av CFFCs verksamhet regleras med medel
ur CFFCs exponeringsfond.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.

18:7i CFFCs
exponerings-
fond

Chalmers Film- och fotocommitté har till sitt
förfogande CFFCs exponeringsfond. CFFCs
exponeringsfond utgöres av överskott från Chalmers
Film- och fotocommittés verksamhet och bör i
huvudsak finansiera kapitalkrävande investeringar
för kårens foto- och filmverksamhet. Fonden ska
även trygga att kårens verksamhet även i framtiden
dokumenteras i bilder.
Överskott från Chalmers Studentkårs film- och
fotocommittés verksamhet tillfaller CFFCs
exponeringsfond vid räkenskapsårets slut.
Underskott av Chalmers Studentkårs film- och
fotocommittés verksamhet regleras med medel ur
CFFCs exponeringsfond.
Av Chalmers Studentkårs film- och fotocommittés
intäkter ska en avsättning om minst 10% budgeteras
till CFFCs exponeringsfond.
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18:2n Pyrotfonden Pyrotfonden utgörs av överskott från Chalmers
Pyrotekniska Kommittés (Pyrots) verksamhet och
har till uppgift att trygga Pyrots fortlevnad.
Pyrotfonden skall även användas till kapitalkrävande
investeringar samt bekosta evenemang av dignitet
för Pyrots verksamhet och främjandet av
fyrverkeriers erkännande som konstart.
Pyrotfonden förvaltas av kåren.
Av Pyrots intäkter skall en avsättning om minst 20 %
budgeteras till Pyrotfonden.
Underskott av Pyrots verksamhet regleras med medel
ur Pyrotfonden vid räkenskapsårets slut.
Överskott från Pyrots verksamhet tillfaller
Pyrotfonden vid räkenskapsårets slut.
Pyrotfonden skall alltid minst ha ett värde tillräckligt
stort för användandet av Pyrots ansvarsförsäkring.
Om ovanstående krav är uppfyllt kan, vart tredje år,
uttag göras till Pyrots studieresa. Uttaget får som
mest uppgå till summan av de tre senaste årens
avsättningar.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen efter förslag
från Pyrot.

18:7j Pyrotfonden Chalmers Pyrotekniska Kommitté har till sitt
förfogande Pyrotfonden. Pyrotfonden utgörs av
överskott från Chalmers Pyrotekniska Kommittés
verksamhet och har till uppgift att trygga Chalmers
Pyrotekniska Kommittés fortlevnad. Pyrotfonden ska
även användas till kapitalkrävande investeringar
samt bekosta evenemang av dignitet för Chalmers
Pyrotekniska Kommittés verksamhet och främjandet
av fyrverkeriers erkännande som konstart.
Pyrotfonden ska alltid minst ha ett värde tillräckligt
stort för användandet av Chalmers Pyrotekniska
Kommittés ansvarsförsäkring.
Om ovanstående krav är uppfyllt kan, vart tredje år,
uttag göras till en studieresa. Uttaget får som mest
uppgå till summan av de tre senaste årens
avsättningar.
Överskott från Chalmers Pyrotekniska Kommittés
verksamhet tillfaller Pyrotfonden vid
räkenskapsårets slut. Underskott av Chalmers
Pyrotekniska Kommittés verksamhet regleras med
medel ur Pyrotfonden.
Av Chalmers Pyrotekniska Kommittés intäkter ska en
avsättning om minst 20 % budgeteras till
Pyrotfonden.

18:2p Sveafonden Sveafonden utgöres av överskott från Svea
Skivgardes verksamhet och har till uppgift att trygga
Svea Skivgardes fortbestånd.
Sveafonden skall även användas till kapitalkrävande
investeringar.
Av Svea Skivgardes intäkter skall en avsättning om
minst 30 % budgeteras till Sveafonden.
Sveafonden förvaltas av kåren.
Underskott av Svea Skivgardes verksamhet regleras
med medel ur Sveafonden.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.

18:7k Sveafonden Svea Skivgarde har till sitt förfogande Sveafonden.
Sveafonden utgöres av överskott från Svea
Skivgardes verksamhet och har till uppgift att trygga
Svea Skivgardes fortbestånd. Sveafonden ska även
användas till kapitalkrävande investeringar.
Överskott från Svea Skivgardes verksamhet tillfaller
Sveafonden vid räkenskapsårets slut. Underskott av
Svea Skivgardes verksamhet regleras med medel ur
Sveafonden.
Av Svea Skivgardes intäkter ska en avsättning om
minst 30 % budgeteras till Sveafonden.
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18:2q PU-fonden PU-fonden utgöres av överskott från
Programkommitténs, PU, verksamhet och har till
uppgift att trygga PUs fortbestånd.
PU-fonden skall även användas till kapitalkrävande
investeringar.
Av PUs intäkter skall en avsättning om minst 2 %
budgeteras till PU-fonden.
Avsättningar till PU-fonden görs efter eventuella
avsättningar till Filmfonden.
PU-fonden förvaltas av kåren.
Underskott av PUs verksamhet regleras med medel
ur PU-fonden.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.

18:7l PU-fonden Programkommittén har till sitt förfogande PU-fonden.
PU-fonden utgöres av överskott från
Programkommitténs verksamhet och har till uppgift
att trygga PUs fortbestånd. PU-fonden ska även
användas till kapitalkrävande investeringar.
Överskott från Programkommitténs verksamhet
tillfaller PU-fonden vid räkenskapsårets slut.
Underskott av Programkommitténs verksamhet
regleras med medel ur PU-fonden.
Av Programkommitténs intäkter ska en avsättning om
minst 2 % budgeteras till PU-fonden.
Avsättningar till PU-fonden görs efter eventuella
avsättningar till PU:s och LoB:S filmfond.

18:2r Kommitté-
bössan

Kommittébössan förvaltas av kåren och utgöres av
medel från studentkåren och har till uppgift att
finansiera investeringar hos de kommittéer vars
verksamhet inte regleras av en egen fond, listade
nedan:

• Mottagningskommittén
• Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté
• Chalmers Studentkårs Bastukommitté
• Chalmers Studentkårs Marskalksämbete
• Chalmers International Reception Committee
• Jämlikhetskommittén
• Chalmers Studentkårs Kårhuskommitté
• Tekniskt Basårs Kommitté

Överskott från ovanstående kommittéers
verksamheter tillfaller Kommittébössan vid
räkenskapsårets slut.
Underskott av ovanstående kommittéers
verksamheter regleras med medel ur
Kommittébössan.
Om beloppet i Kommittébössan understiger 50 000
kr vid årsbokslutet tillsätter studentkåren medel så
att beloppet uppgår till 75 000 kr.

18:7m Kommitté-
bössan

Kommittébössan förvaltas av kåren och utgöres av
medel från studentkåren och har till uppgift att
finansiera investeringar hos de kommittéer vars
verksamhet inte regleras av en egen fond, listade
nedan:

• Mottagningskommittén
• Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté
• Chalmers Studentkårs Bastukommitté
• Chalmers Studentkårs Marskalksämbete
• Chalmers International Reception Committee
• Jämlikhetskommittén
• Chalmers Studentkårs Kårhuskommitté
• Tekniskt Basårs Kommitté

Överskott från ovanstående kommittéers
verksamheter tillfaller Kommittébössan vid
räkenskapsårets slut.
Underskott av ovanstående kommittéers
verksamheter regleras med medel ur
Kommittébössan.
Om beloppet i Kommittébössan understiger 50 000
kr vid räkenskapsårets slut tillsätter studentkåren
medel så att beloppet uppgår till 75 000 kr.
CHARMkommittén omfattas inte av Kommittébössan.
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18:7 Övriga fonder Av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola förvaltas
även följande fonder associerade med Chalmers
Studentkår:

• Hugo Heymans fond för Chalmers Studentkår
• Yrkesinspektör Martin O Elmbergs fond

18:8 Övriga fonder Kåren förvaltar även följande fonder utöver
Byggnadsfonden och kommittéfonder:

• Avancez-fonden; Kårens framtid
• Efterdonationsfonden
• Teknologföreningen PS fond
• Handlånekassan

För fonderna ovan, samt kommittéfonderna, ska
fullmäktige vid sammanträde under läsperiod ett
besluta om medel ska omdisponeras till Avancez-
fonden; Kårens framtid. Sådant beslut skall fat-
tas på förslag av Kårstyrelsen, efter samråd med
eventuell berörd kommitté.

Av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola förvaltas
även följande fonder associerade med Chalmers
Studentkår:

• Hugo Heymans fond för Chalmers Studentkår
• Yrkesinspektör Martin O Elmbergs fond
• Alehammarfonden

Kommentar:

18:2b Avancez-
fonden;
kårens framtid

Avancez-fonden finns för Kårens framtid. Den ska
säkerställa Chalmers Studentkårs likviditet, i en
osäker framtid.
Uttag beslutas av kårstyrelsen efter samråd med
inspektor, för vilket fullmäktige skall delges.

18:8a Avancez-
fonden;
kårens framtid

Avancez-fonden finns för Kårens framtid. Den ska
säkerställa Chalmers Studentkårs likviditet, i en
osäker framtid.
Uttag beslutas av kårstyrelsen efter samråd med
inspektor, för vilket fullmäktige ska delges.

18:2c Efterdonations-
fonden

Efterdonationsfonden utgöres av inkomna
donationer från ”Efterdonationskampanjen”, med
syfte att driva och ut-veckla Kårhuset. Placering av
fondens kapital sker enligt stadgan 19:1.
40 % av avkastningen återinvesteras.
60 % av avkastningen kan användas efter beslut av
Fullmäktige. Grundkapitalet får ej användas.
Undantaget är att kapitalet från användas till
planerat underhåll av Kårhuset i det fall medel i
”Underhållsfonden” (som i dagsläget förval-tas av
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola) inte räcker
till för att klara det planerade underhållet av
Kårhuset.

18:8b Efterdonations-
fonden

Efterdonationsfonden utgöres av inkomna
donationer från ”Efterdonationskampanjen”, med
syfte att driva och ut-veckla Kårhuset. Placering av
fondens kapital sker enligt stadgan 19:1.
40 % av avkastningen återinvesteras.
60 % av avkastningen kan användas efter beslut av
Fullmäktige. Grundkapitalet får ej användas.
Undantaget är att kapitalet från användas till
planerat underhåll av Kårhuset i det fall medel i
”Underhållsfonden” (som i dagsläget förval-tas av
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola) inte räcker
till för att klara det planerade underhållet av
Kårhuset.
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18:2i Teknolog-
föreningen PS
fond

Teknologföreningen PS stipendium åt förtjänt
fullmäktigetalare har till uppgift att dels föreviga
teknologföreningen PS minne och dels främja det
fria ordet vid fullmäktigesammanträden.
Av fondens ränteavkastning fonderas 10 % medan
resterande 90 % fördelas på följande sätt:
Då N’ ordinarie fullmäktigesammanträden avhålles
per år delas utdelningsbar avkastning på N’ lika
delar, vilka vardera tilldelas den mest förtjänte och
flitigaste fullmäktigetalaren vid vardera av dessa N’
fullmäktigesammanträden. Fonden förvaltas av
kåren, stipendiat utses av talman , som meddelar sitt
val vid följande utdelningsberättigade
fullmäktigesammanträde. Föredragande och
officerande vara diskvalificerade såsom stipendiater.
Stipendiet skall av stipendiat användas för
retorikens bevarande.

18:8c Teknolog-
föreningen PS
fond

Teknologföreningen PS stipendium åt förtjänt
fullmäktigetalare har till uppgift att dels föreviga
teknologföreningen PS minne och dels främja det
fria ordet vid fullmäktigesammanträden.
Av fondens ränteavkastning fonderas 10 % medan
resterande 90 % fördelas på följande sätt:
Då N ′ ordinarie fullmäktigesammanträden avhålles
per år delas utdelningsbar avkastning på N ′ lika
delar, vilka vardera tilldelas den mest förtjänte och
flitigaste fullmäktigetalaren vid vardera av dessa N ′

fullmäktigesammanträden. Fonden förvaltas av
kåren, stipendiat utses av talman , som meddelar sitt
val vid följande utdelningsberättigade
fullmäktigesammanträde. Föredragande och
officerande vara diskvalificerade såsom stipendiater.
Stipendiet skall av stipendiat användas för
retorikens bevarande.

18:2o Handlåne-
kassan

Handlånekassan har till uppgift att tillgodose
medlemmars tillfälliga lånebehov.
Handlånekassan utgöres av medel som kårstyrelsen
avsätter för ändamålet av kårens likvida medel.
Lån till medlem ur handlånekassan beviljas av
direktören i enlighet med de av kårstyrelsen
fastställda lånevillkoren.

18:8d Handlåne-
kassan

Handlånekassan har till uppgift att tillgodose
medlemmars tillfälliga lånebehov.
Handlånekassan utgöres av medel som kårstyrelsen
avsätter för ändamålet av kårens likvida medel.
Lån till medlem ur handlånekassan beviljas av
direktören i enlighet med de av kårstyrelsen
fastställda lånevillkoren.

18:7a HugoHeymans-
Fond för
Chalmres
Studentkår

Medlen skola förvaltas som en fond under namn
"Hugo Heymans fond för Chalmers Studentkåräv
Chalmers tekniska. Högskolas lokalstyrelse.
Till fonden skall varje år läggas minst 10 % av
avkastningen.
Återstående del av avkastningen disponeras av
Chalmers Studentkår i samråd med inspektor för
ändamål, som är till nytta och nöje för kåren.
Utbetalning sker mot kvitto, som bör vara attesterat
av inspektor.

18:8e Hugo Heymans
fond för
Chalmers
Studentkår

Medlen skola förvaltas som en fond under namn
"Hugo Heymans fond för Chalmers Studentkåräv
Chalmers tekniska. Högskolas lokalstyrelse.
Till fonden skall varje år läggas minst 10 % av
avkastningen.
Återstående del av avkastningen disponeras av
Chalmers Studentkår i samråd med inspektor för
ändamål, som är till nytta och nöje för kåren.
Utbetalning sker mot kvitto, som bör vara attesterat
av inspektor.
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18:7b Yrkesinspektör
Martin O
Elmbergsfond

Kapitalet förvaltas av Chalmers tekniska högskolas
lokalstyrelse och placeras i säkra börsnoterade aktier
eller inteckningar.
Avkastningen disponeras till 90 % av Chalmers
Studentkår enligt nedan. Studentkåren har rätt att
utse revisorer för granskning av fondens
räkenskaper.
Kapitalavkastningen skall disponeras på följande
sätt:
1. 10 % skall årligen läggas till kapitalet
2. 40 % må av kåren disponeras såsom bidrag till
representationskostnader, särskilt då det gäller
främmande gäster (ej egna professorer eller vid
studieresor). Som villkor härför är att vid Kårens
största årliga festligheter skall utbringas en skål
för Den gamle chalmeristen", därvid symbolise-
rande det goda kamratskapet och sammanhåll-
ningen mellan chalmerister av olika generatio-
ner.

3. 50 % användes till ett stipendium åt en tekno-
log som dels varit en god kamrat, dels genom
arbete, uppoffring av tid och i övrigt gjort stora
insatser till fromma för kåren och kamraterna.
Detta stipendium får icke användas till avlöning
åt någon kårfunktionär, men väl till belöning åt
en sådan. Stipendiaten utses av kåren bland fö-
reslagna kandidater.

18:8f Yrkesinspektör
Martin O
Elmbergs fond

Kapitalet förvaltas av Chalmers tekniska högskolas
lokalstyrelse och placeras i säkra börsnoterade aktier
eller inteckningar.
Avkastningen disponeras till 90 % av Chalmers
Studentkår enligt nedan. Studentkåren har rätt att
utse revisorer för granskning av fondens
räkenskaper.
Kapitalavkastningen skall disponeras på följande
sätt:
1. 10 % skall årligen läggas till kapitalet
2. 40 % må av kåren disponeras såsom bidrag till
representationskostnader, särskilt då det gäller
främmande gäster (ej egna professorer eller vid
studieresor). Som villkor härför är att vid Kårens
största årliga festligheter skall utbringas en skål
för Den gamle chalmeristen", därvid symbolise-
rande det goda kamratskapet och sammanhåll-
ningen mellan chalmerister av olika generatio-
ner.

3. 50 % användes till ett stipendium åt en tekno-
log som dels varit en god kamrat, dels genom
arbete, uppoffring av tid och i övrigt gjort stora
insatser till fromma för kåren och kamraterna.
Detta stipendium får icke användas till avlöning
åt någon kårfunktionär, men väl till belöning åt
en sådan. Stipendiaten utses av kåren bland fö-
reslagna kandidater.

18:8g Alehammar-
fonden Ska lägga till text om fonden.
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19 Revision och ansvarsfrihet
Föredragande: Lucas Glimfjord

Summary
The chapters clarified with minor edits.
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Stadga

19:1 Revisorer För granskning av kårens förvaltning i alla dess delar
samt kårföreningsstyrelses förvaltning utses fem
revisorer. En revisor skall vara auktoriserad. Revisor
skall vara myndig. Revisor kan ej inneha annan
förtroendepostmed ekonomiskt ansvar eller
verksamhetsansvar, utom fullmäktige, inom kåren. Av
revisor krävs ej medlemskap i kåren.

19:1 Revisorer För granskning av kåren utses fem revisorer. En
revisor ska vara auktoriserad. Revisor ska vara
myndig. Revisor kan ej inneha annat uppdrag inom
kårenmed ekonomiskt ansvar eller
verksamhetsansvar, förutom fullmäktigeledamot. Av
revisor krävs ej medlemskap i kåren.

Kommentar: Flyttar vad revisorerna ska göra till 19:5 och förtydligar att
man kan vara fullmäkigeledamot och revisor samtidigt.

19:2 Åligganden Revisorerna åligger att:
• Under året kontinuerligt granska räkenskaper,
förvaltning och verksamhet.

• Granska eller låta granska alla de handlingar
genom vilka kännedom om förvaltningen och
verksamheten kan vinnas.

• Senast åtta dagar före det fullmäktigesamman-
träde som skall behandla revisorernas berättel-
se, enligt 6:7, vara färdiga med sin granskning
av verksamheten för föregående räkenskapsår.

• Över sin granskning avge revisionsberättelse.
Revisionsberättelse skall innehålla yttrande
angående ansvarsfrihet för berörda organ,
tjänstemän och funktionärer samt vidare uttalande
angående fastställande av resultat- och
balansräkning samt framställt förslag till disposition
av överskott eller täckande av underskott.

19:2 Åligganden Revisorerna åligger att:
• Under året kontinuerligt granska räkenskaper,
förvaltning och verksamhet.

• Granska eller låta granska alla de handlingar
genom vilka kännedom om förvaltningen och
verksamheten kan vinnas.

• Senast åtta dagar före det fullmäktigesamman-
träde som ska behandla revisionsberättelse va-
ra färdiga med sin granskning av verksamheten
för föregående räkenskapsår och avge revisions-
berättelse.

Revisionsberättelse ska innehålla yttrande angående
ansvarsfrihet för direktören, staben och
funktionärer, vidare uttalande angående
fastställande av resultat- och balansräkning samt
framställt förslag till disposition av överskott eller
täckande av underskott.

Kommentar: Flyttar upp den sista punkten in i punkten ovan.

19:3 Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet är beviljad kårstyrelse, direktör, övrigt
organ eller vald funktionär då fullmäktige fattat
beslut om detta. Om ansvarsfrihet inte beviljas, och
talan mot förvaltning för det räkenskapsår
redovisningen avser inte skett inom ett år efter det
att redovisningshandlingar och revisionsberättelser
framlades för fullmäktige, skall ansvarsfrihet anses
beviljad.

19:3 Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet är beviljad kårstyrelse, direktör, övrigt
organ eller vald funktionär då fullmäktige fattat
beslut om detta. Om ansvarsfrihet inte beviljas, och
talan mot förvaltning för det räkenskapsår
redovisningen avser inte skett inom ett år efter det
att redovisningshandlingar och revisionsberättelser
framlades för fullmäktige, ska ansvarsfrihet anses
beviljad.

19:4 Handlingar Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas
revisorerna efter avslutat verksamhetsår.

19:4 Handlingar Räkenskaper och övriga handlingar ska tillställas
revisorerna efter avslutat verksamhetsår.
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19:5 Auktoriserad
revision

Kårens ekonomiska verksamhet, förutom
kårföreningar, skall granskas av auktoriserad revisor.

19:5 Revision Revisorerna ska granska kårens förvaltning i alla dess
delar och kårföreningars verksamhet. Den
auktoriserade revisorn ska inte granska
kårföreningarnas verksamhet.

Kommentar: Flyttar ner vad revisorerna reviderar från 19:1.
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Reglemente
[Inga regleringar utöver Chalmers Studentkårs stadga]
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20 Styrdokument
Föredragande: Lucas Glimfjord och Ruben Seyer

Sammanfattning
The purple proposal: Changes to the interval between readings of constitutional and bylaw amend-
ments. The current interval of onemonth (i.e. 30 days) is too long formany pairs of Council meetings
according to themodern schedule. This is shortened to 21 days. Such a change avoids an amendment
being blocked simply due to bad scheduling by the Speaker.

We update the rights of the University Board to cancel amendments, closing a loophole: the provision
was not subject to oversight by the University Board.

The (advisory) Council of Constitutional Interpretation, consisting of the Inspector, the Speaker and
the Union President, is created to formally hear and keep records of any questions of interpretation
that must be resolved. The interpretations are still made by the Inspector.

The remaining changes in this chapter concerns small revision to document provisions to better
correspond to current practice.
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Stadga

20:1 Styrdokument Förutom denna stadga finns reglemente,
arbetsbeskrivningar, instruktioner, åsiktsprogram,
policydokument, Visions- och uppdragsdokument,
planer samt ägardirektiv.

20:1 Styrdokument Förutom denna stadga finns reglemente,
arbetsbeskrivningar, arbetsordningar, instruktioner,
åsiktsprogram, policydokument, Visions- och
uppdragsdokument, planer samt ägardirektiv.
Ytterligare styrdokument definieras i reglementet.

Kommentar: Lägger till att fler styrdokument kan definieras i reglementet, så inte detta behöver vara en uttömmande lista.

20:2 Stadgeändring Denna stadga ändras av fullmäktige. Fråga om
ändring av stadga skall finnas upptaget på kallelse
till fullmäktigesammanträde och förslaget skall
distribueras senast två veckor före sammanträdet.
För ändring av denna stadga krävs likalydande beslut
vid två fullmäktigesammanträden åtskilda av val till
fullmäktige eller likalydande beslut vid två på
varandra följande fullmäktige- sammanträden med
minst en månads mellanrum vid vilka minst tre
fjärdedelar av antalet närvarande ledamöter är om
beslutet ense.

20:2 Stadgeändring Stadgan ändras av fullmäktige genom två
likalydande beslut.

Genom det första beslutet antas stadgeändringen
som vilande. Det andra beslutet får tas tidigast 30
dagar efter det första beslutet.

Det ska dessutom hållas kandidatur och val till
fullmäktige mellan de två besluten, om inte
fullmäktige beslutar om undantag.

Ett beslut enligt tredje stycket får bara fattas om
stadgeändringen bifalls med minst tre fjärdedelar av
antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande
suppleanter, och ska fattas direkt efter att ändringen
bifalls första gången.

Andra läsningen av en stadgeändring ska ske vid det
första sammanträdet som uppfyller kraven enligt
andra och tredje stycket.

Vid andra läsningen av en stadgeändring som
hanteras med stöd av fjärde stycket måste
stadgeändringen bifallas med minst tre fjärdedelar
av antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande
suppleanter. Om sådan majoritet inte uppnås faller
stadgeändringen.
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20:2 Stadgeändring Stadgan ändras av fullmäktige genom två
likalydande beslut.

Genom det första beslutet antas stadgeändringen
som vilande. Det andra beslutet får tas tidigast 21
dagar efter det första beslutet.

Det ska dessutom hållas kandidatur och val till
fullmäktige mellan de två besluten, om inte
fullmäktige beslutar om undantag.

Ett beslut om undantag enligt tredje stycket får bara
fattas om stadgeändringen bifalls med minst tre
fjärdedelar av antalet närvarande ledamöter och
tjänstgörande suppleanter, och ska fattas direkt efter
att ändringen bifalls första gången.

Andra läsningen av en stadgeändring ska ske vid det
första sammanträdet som uppfyller kraven enligt
andra och tredje stycket.

Vid andra läsningen av en stadgeändring som
hanteras med stöd av fjärde stycket måste
stadgeändringen bifallas med minst tre fjärdedelar
av antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande
suppleanter. Om sådan majoritet inte uppnås faller
stadgeändringen.

Kommentar: Grå linje är enbart språkliga förändringar för att förtydliga vad det är som gäller. Lila linje förenklar ändring av
stadgan genom att minska intervallet så att inga par av ordinarie fullmäktigemöten utesluts, och så att ett extrainsatt möte inte
kan orsaka att en stadgeändring faller genom att mötet utlyses för nära inpå första läsningen. Utöver det har det även funnits
tvetydighet i vad man menat med val vilket har förtydligats genom att kandidatur och val ska åtskilja besluten.
Formuleringarna är inspirerade av bestämmelserna i 8 kap. 14 § Regeringsformen om att ändra svensk grundlag.
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20:3 Reglementes-
ändring

Reglemente fastställes och ändras av fullmäktige.
Fråga om fastställande eller ändring av reglemente
skall finnas upptaget på kallelse till
fullmäktigesammanträde och förslaget skall
distribueras senast två veckor före sammanträdet.
För fastställande och ändring av reglemente vid ett
fullmäktige- sammanträde fordras att minst tre
fjärdedelar av antalet närvarande ledamöter är om
beslutet ense.
Fastställande och ändring av reglemente kan även
ske vid två på varandra följande
fullmäktigesammanträden, med minst en månads
mellanrum, om mer än hälften av antalet närvarande
ledamöter är om beslutet ense.

20:3 Reglementes-
ändring

Reglementet ändras av fullmäktige med tre
fjärdedelars majoritet av antalet närvarande
ledamöter och tjänstgörande suppleanter. Om en
sådan majoritet inte uppnås, men mer än hälften av
antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande
suppleanter röstade för reglementesändringen,
anses reglementesändringen vilande.

Andra läsningen av en vilande reglementesändring
enligt första stycket ska ske vid det första
sammanträdet som sker 30 dagar efter det
sammanträde där det ansågs vilande.

Vid andra läsningen av en reglementesändring enligt
andra stycket ska reglementesändringen anses
bifallen om mer än hälften av antalet närvarande
ledamöter och tjänstgörande suppleanter röstar för
reglementesändringen.

20:3 Reglementes-
ändring

Reglementet ändras av fullmäktige med tre
fjärdedelars majoritet av antalet närvarande
ledamöter och tjänstgörande suppleanter. Om en
sådan majoritet inte uppnås, men mer än hälften av
antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande
suppleanter röstade för reglementesändringen,
anses reglementesändringen vilande.

Andra läsningen av en vilande reglementesändring
enligt första stycket ska ske vid det första
sammanträdet som sker 21 dagar efter det
sammanträde där det ansågs vilande.

Vid andra läsningen av en reglementesändring enligt
andra stycket ska reglementesändringen anses
bifallen om mer än hälften av antalet närvarande
ledamöter och tjänstgörande suppleanter röstar för
reglementesändringen.

Kommentar:Motsvarande ändringarna gjorda ovan i bestämmelsen för stadgeändringar.
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20:4 Chalmers
tekniska
högskola

Under förutsättning att kårobligatorium råder vid
Chalmers tekniska högskola krävs för ändring av
stadgebestämmelser rörande

• Kårens ändamål.
• Kårens organisation.
• Rätt till inträde och utträde ur kåren.
• Avgifter till kåren.
• Hur kårens beslut tillkännages.
• Rätt för styrelsen för Chalmers tekniska högskola
AB att undanröja beslut som uppenbart strider
mot kårens ändamål.

att styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB
fastställer dessa innan de äger giltighet.

20:4 Högskolesty-
relsens översyn

Under förutsättning att kårobligatorium råder vid
högskolan krävs för ändring av stadgebestämmelser
rörande

• Kårens ändamål.
• Kårens organisation.
• Rätt till inträde och utträde ur kåren.
• Avgifter till kåren.
• Högskolestyrelsens översyn av stadgeändringar.
• Befogenheter för högskolestyrelsen att undanröja
beslut som uppenbart strider mot kårens ända-
mål.

att högskolestyrelsen fastställer dessa innan de träder
i kraft.

Kommentar: Högskolestyrelsens översyn förtydligas. Ett kryphål sluts genom att högskolestyrelsen nu får översyn över
bestämmelsen om översyn. Däremot tas översynen över tillkännagivanden bort; den gamla bestämmelsen om tillkännagivanden
har inte använts på länge, och anledningen till den var att tillkännagivande var ett rekvisit för att klaga på beslut som strider
mot kårens ändamål. Nu har rekvisiten ändrats så att sådana klagomål kan göras utan tillkännagivanden (högskolestyrelsen får
eventuellt inhibera beslutet efter klagomål i så fall) och därmed är den grunden för översyn överflödig.

20:5 Tolkningstvist Uppstår tvist om denna stadgas tolkning skall frågan
hänskjutas till inspektor för avgörande.

20:5 Tolkningstvist Uppstår tvist om stadgans eller reglementets tolkning
ska tvisten avgöras av inspektor.
Avgörandet föredras för ett stadgetolkningsråd
bestående av inspektor, kårordförande och talman.
Talman protokollför avgörandet samt skälen till det,
och utsänder protokollet till inspektor, fullmäktige,
kårstyrelsen och revisorer.

Kommentar: En upplevd ökning av tolkningstvister och en större uppsättning uppbyggd praxis gör att det finns ett behov av att
protokollföra och spara tolkningsavgöranden. För detta ändamål inrättas ett tolkningsråd. Principiellt har tolkningsrådet inte
som organ i uppgift att ta fram tolkningen—den uppgiften kvarstår hos inspektor—utan höra den och protokollföra den.

20:6 Arbets-
beskrivning

Arbetsbeskrivningar för nämnder fastställes och
ändras av fullmäktige.

20:6 Arbets-
beskrivning

Arbetsbeskrivningar för kårledningen fastställs och
ändras av fullmäktige.

20:7 Arbetsordning Arbetsordningar för nämnder fastställs och ändras av
fullmäktige.

Kommentar: Förtydligar skillnaden mellan arbetsbeskrivningar (som används för kårledningen och inte nämnder) och
arbetsordningar (som används för nämnder i praktiken).

20:7 Instruktion Instruktion fastställes av kårstyrelsen för direktören
samt för de av kårens organ och förtroendevalda som
inför kårstyrelsen ansvarar för sin verksamhet.

20:8 Instruktion Instruktion för organ valda av kårstyrelsen fastställs
av kårstyrelsen.

Kommentar: Omformulering för att tillåta arbetsbeskrivningar för kårledningen men också andra parter som FuM väljer.
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20:8 Åsiktsprogram Åsiktsprogram fastställes och ändras av fullmäktige.
Kårens åsikter redovisas i Chalmers Studentkårs
Åsiktsprogram.

20:9 Åsiktsprogram Kårens åsikter redovisas i dess åsiktsprogram.
Åsiktsprogram fastställes och ändras av fullmäktige.

20:9 Policy-
dokument

Policy fastställes och ändras av fullmäktige. Kårens
policydokument förtecknas i reglemente.
En policy är en förordning för hur Chalmers
Studentkårs verksamhet ska bedrivas och som inte
finns stadgat, reglementerat eller instruerat. Policy
ska inte uttrycka en åsikt.

20:10 Policy-
dokument

Policy är en förordning för hur kårens verksamhet
ska bedrivas. Policy ska inte uttrycka en åsikt.
Policy fastställes och ändras av fullmäktige. Kårens
policydokument förtecknas i reglemente.

20:10 Visions- och
uppdrags-
dokument

Visions- och uppdragsdokumentet fastställes och
ändras av fullmäktige.
Visions- och uppdragsdokumentet beskriver kårens
långsiktiga vision samt de uppdrag som kåren ålagts
att utföra av medlemmarna.

20:11 Visions- och
uppdrags-
dokument

Visions- och uppdragsdokumentet beskriver kårens
långsiktiga vision samt de uppdrag som kåren ålagts
att utföra av medlemmarna.
Visions- och uppdragsdokumentet fastställes och
ändras av fullmäktige.

20:11 Plan Planer fastställes av kårstyrelsen, undantaget
verksamhetsplan som fastställes av fullmäktige.
Handlingsplaner ska vara tidsbestämda och löper till
dess slutdatum.

20:12 Plan Planer fastställes av kårstyrelsen, undantaget
verksamhetsplan och arvoderingsplan som fastställes
av fullmäktige.
Handlingsplaner ska vara tidsbestämda.

Kommentar: Även arvoderingsplan fastställs av fullmäktige.

20:12 Ägardirektiv Ägardirektiv fastställs på bolagsstämman efter
förslag från fullmäktige.
Ägardirektiven styr kårens krav på AB Chalmers
Studentkårs företagsgrupp när det gäller uppdrag,
riktlinjer och rapportering.

20:13 Ägardirektiv Ägardirektiven styr kårens krav på kårens helägda
bolag när det gäller uppdrag, riktlinjer och
rapportering.
Ägardirektiv fastställs på bolagsstämman efter
förslag från fullmäktige.

Kommentar: Den nya definitionen av kårens helägda bolag används i stället.
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Reglemente

20:1 Styrdokument Förutom de styrdokument specificerade i stadgan
har Chalmers Studentkår också övriga styrdokument
såsom strategier, arbetsordningar och riktlinjer.

20:1 Styrdokument Förutom de styrdokument specificerade i stadgan
har kåren också övriga styrdokument såsom
strategier och riktlinjer. Dessa övriga styrdokument
ändras och fastställs av det organ som skapat dem.

Kommentar: Arbetsordningarna i egenskap av högsta instruktion för nämnder flyttar till stadgan. Det förtydligas vem som
ansvarar för dessa övriga styrdokument. I det generella fallet kommer det vara kårstyrelsen, men det öppnar möjligheten för
fullmäktige att ha övriga styrdokument också.

20:9 Policydokument Chalmers Studentkårs policydokument är:
• Policy för företagsrelationer
• Mottagningspolicy
• Fest- och alkoholpolicy
• Lokalpolicy
• Policy för Chalmers Studentkårs datanätverk
• Arvoderingspolicy vid Chalmers Studentkår
• Kommunikationspolicy
• Likabehandlingspolicy
• Grafisk profil
• Miljöpolicy
• Policy för Chalmers Studentkårs oberoende
ställning

• Chalmers Studentkårs Inköpspolicy
• Chalmersandan

20:10 Policydoku-
ment

Kårens policydokument är:
• Arvoderingspolicy
• Inköpspolicy
• Miljöpolicy
• Fest- och alkoholpolicy
• Kommunikationspolicy
• Likabehandlingspolicy
• Lokalpolicy
• Mottagningspolicy
• Policy för oberoende ställning
• IT-policy
• Policy för företagsrelationer
• Grafisk profil
• Chalmersandan

Kommentar: Listan sorteras efter ordningen på kårens hemsida. Namnen på policydokument görs generella (och kvalificeras
inte med Chalmers Studentkår).
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21 Kårens upplösning
Föredragande: Hugo Simonsson

Sammanfattning
The chapter is generally simplified. The rules regarding discontinuing the student union are revam-
ped. The old rules required all remaining assets to be given to a foundation created in 1974. However,
due to changes in Swedish law, the foundation does not exist anymore. Therefore, those rules ha-
ve been removed. Instead, all assets after liquidation of the union are to be given to the Chalmers
Foundation to be managed until a new student union is created to represent students at Chalmers.

Bakgrund
Se kommentaren från 2023 nedan för utförlig bakgrund.
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Stadga

21:1 Om förutsättningarna för att driva kårens
verksamhet i enlighet med dess ändamål i väsentlig
utsträckning förändras, kan kåren - i den
utsträckning den regleras av denna stadga - förklaras
upplöst genom beslut av fullmäktige.
För beslut om upplösande av kåren krävs likalydande
beslut vid två fullmäktigesammanträden åtskilda av
val till fullmäktige vid vilka minst tre fjärdedelar av
antalet ledamöter är om beslutet ense.

21:1 Om förutsättningarna för att driva kårens
verksamhet i enlighet med dess ändamål i väsentlig
utsträckning förändras, kan kåren förklaras upplöst
genom beslut av fullmäktige.
För beslut om upplösande av kåren krävs likalydande
beslut vid två fullmäktigesammanträden åtskilda av
kandidatur och val till fullmäktige vid vilka minst tre
fjärdedelar av antalet ledamöter och närvarande
suppleanter är om beslutet ense.

Kommentar: Ändringen motsvarar de ändringar som gjorts för stadgeändringar.

21:2 Skulle kåren upplösas på sätt som anges ovan
skallsamtliga dess tillgångar och skulder, som
framgår av upprättad balansräkning -i den mån
villkor för statlig och kommunal bidragsgivning ej
innehåller förbehåll häremot -i och med
upplösningen anses ha tillfallit Stiftelsen Chalmers
Studenter.

21:2 Skulle kåren upplösas ska samtliga dess tillgångar
och skulder, som framgår av upprättad
balansräkning i och med upplösningen anses tillfalla
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för att aktivt
förvaltas tills det att en ny studentkår bildas som
representerar studenter vid Chalmers tekniska
högskola.

Kommentar: I enlighet med kommentaren från 2023 som återfinns nedan finns inte längre den gamla stiftelsen kvar. Därför
föreslås denna bestämmelse för att inte kårens tillgångar ska försvinna om kåren mot förmodan skulle upplösas.
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Kommentar
2023

Innan revideringen av stadga och reglemente 2022 av
en arbetsgrupp (Constitution task force (CTF)) under
fullmäktige föreslog en ny formulering av 21:2 skulle
kårens tillgångar tillfalla en stiftelse vid namn
Stiftelsen Chalmers Studenter. Så vitt arbetsgruppen
förstått har den ha slutat existera vid utgången av 2015
på grund av övergångsbestämmelserna i Lag om
ändring i stiftelselagen (1994:1220) (2009:1220).
Stiftelselagen (1994:1220) införde ett krav på
registrering som inte fanns i den äldre Lag (1929:116)
om tillsyn över stiftelser. Övergångsbestämmelserna
var den sista chansen för oregistrerade stiftelser att
registreras för att fortsätta existera i enlighet med den
moderna stiftelselagen. Därför existerar stiftelsen inte
längre. Arbetsgruppen har dock inte uppsökt juridisk
rådgivning kring detta för att få mer professionell
klarhet i frågan.
Den gamla kommentaren med mer historisk bakgrund
återfinns nedan.
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Kommentarer: Stiftelsen Chalmers Studenter stiftades av fullmäktige på sitt
sammanträde 1974-10-24.
Bakgrunden var den utredning som då utfördes angående
kårobligatoriet. En konsekvens som kunde bli följden av att
kårobligatoriet avskaffades var att staten skulle konfiskera
studentkårernas tillgångar. För att undvika att detta skulle
drabba Chalmers Studentkår stiftades ovan nämnda stiftelse. De
tillgångar som Chalmers Studentkår besitter vid den tidpunkt
då kåren upplöses tillfaller i samma ögonblick Stiftelsen
Chalmers Studenter. Det blir således juridiskt omöjligt för
någon utomstående att lägga beslag på Chalmers Studentkårs
tillgångar om Chalmers Studentkår skulle upplösas.
Enligt stadgan för Stiftelsen Chalmers Studenter är stiftelsens
ändamål att främja de studerandes undervisning och utbildning
vid Chalmers tekniska högskola (eller dess framtida
motsvarighet) främst genom tillhandahållandet av kompendier
och annat studiemateriel samt genom tillhandahållandet av
gemensamma lokaler och andra anordningar för de studerande.
Så länge som Chalmers Studentkår existerar utser Chalmers
Studentkårs fullmäktige stiftelsestyrelsens ordförande, vice
ordförande samt fem övriga ledamöter. Dessutom skall
Chalmers Studentkårs fullmäktige utse en revisor jämte
suppleant till denne. Om Chalmers Studentkår upplöses övertas
dessa uppgifter av Stiftelsen Chalmers Studenters fullmäktige,
vilket utses av de inskrivna och studieberättigade vid Chalmers
tekniska högskola (eller dess framtida motsvarighet) i
proportionella val utbildningslinjevis (eller motsvarande).
Till styrelsen skall en ledamot utses av Chalmerska
Ingenjörsföreningen. Chalmerska Ingenjörsföreningen skall
dessutom utse en auktoriserad revisor jämte suppleant till
denne. Chalmers tekniska högskolas Konsortium (eller dess
framtida motsvarighet) utser även det ledamot till stiftelsens
styrelse.
Så länge som Chalmers Studentkår existerar är det Chalmers
Studentkårs fullmäktige som äger rätt att ändra på Stiftelsen
Chalmers Studenters stadga och på samma sätt som val till
styrelse tas denna uppgift över av Stiftelsen Chalmers
Studenters fullmäktige om Chalmers Studentkår skulle
upplösas.
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Reglemente
[Inga regleringar utöver Chalmers Studentkårs stadga]
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 INTERPELLATION
2022-11-30

Interpellation 7 - Regarding the church
Background

The church is a very large room in the student union building that is today almost
exclusively used as a place to study. Unlike many such spaces however it is almost impossible
to book, except for a few special occasions this year. The reason cited for this is that the floor
in the church is old, and any damages to the floor would require a complete renovation of
the room. Furthermore the furniture is very heavy, so moving it around wears the floor down
quickly.

A renovation of the church would probably be expensive, but it also presents an opportunity
to make it easier to hold events in, perhaps by using lighter furniture and/or a more resilient
floor. Also, since as stated the floor is old, at some point in the future we will have to
renovate it anyway. Depending on circumstances, I believe it might be worth to start
renovating it now, so that more events can make use of this large space.

Questions

To the management team:

1. What is your estimate of how much a renovation of the church would cost?
2. Assuming the same usage of the church as today, in how many years will a renovation be

required?

______________________________________

Alexandru Golic

Capspartiet
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 INTERPELLATION
2023-01-18

Company question 1 - Vegetarian
student catering
Background
Around campus there are multiple divisions that have some form of vegetarian norm. Some have rules
forcing the prices of vegetarian options to be cheaper, others have rules allowing only vegetarian
options or a certain amount of vegetarian food overall during the year.

The common denominator of all these rules, however, is the need for good and cheap vegetarian
options that will not put extra strain on the organizers of the event. The student catering option that
Chalmers Konferens & Restauranger (ChSRAB) offers could have been a good choice for this if not for
the lack of varying and cheap vegetarian options.

ChSRAB manages to produce good and varied vegetarian dishes for Kårrestaurangen, we imagine that
at least some of those options could be made available in the student catering menu to improve the
number of options. Additionally the vegetarian option is paid per portion in contrast to the
non-vegetarian option which is paid per kg. This results in a big price difference and those trying to
buy mostly vegetarian are forced to pay more than those who are not.

Questions
We therefore ask ChSRAB:

● Is it possible to add more vegetarian options and is it possible to adjust the prices to match or
be lower than the non-vegetarian alternatives?

Förbundet (the Party), through

______________________________________ ______________________________________

Lucas Glimfjord Lovisa Eriksson

______________________________________ ______________________________________

Ruben Seyer Arvid Nyberg
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FASTSTÄLLANDE
2023-01-25
Valnämnden

Fastställande av dagar och platser för
val till fullmäktige 2023/2024

Background
The election commité has decided on dates and places for this year's election. In accordance with the
constitution the election will take place over at least five days during April or May.

We have pushed the election to be as late as possible while still making room for some downtime
between hard deadlines as well as giving the appropriate time for appeals. The dates we have decided
on lets us make use of Cortègen for marketing, and is also 10 days like last year to give a balance
between urgency to vote and time to reach as many voters as possible.

For the other dates we have left room between the closing of the candidature and the release of who
is candidating. This is to give room to expand the time for candidature if we do not get enough
interested candidates the first time around.

Motions
In light of the foregoing, we move

That the following dates be decided for the FuM election 2023/2024:
- 2023-02-13 – Candidature to FuM opens (recruitment of candidates)
- 2023-03-18 – Candidature to FuM closes
- 2023-03-20 – Candidature released (list of candidates, and coalitions)
- 2023-04-17 – FuM-election opens
- 2023-04-27 – FuM-election closes
- 2023-05-02 – Election results released

That the election be held on:
-  the Internet via Mecenat’s website

The election committee through,

_______________________________
Lucas Glimfjord, Ordförande
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Board bill 10 – Extend deadline for the 

update of the reception policy 

Bakgrund 
På Fullmäktigesammanträde 1 2022/2023 beslutade FuM: 

att  kårstyrelsen uppdaterar mottagningspolicyn till senast FuM5 (§73 22/23) 

Sedan beslutet fattades har SO varit i kontakt med högskolan angående revideringen av deras 
mottagningspolicy. För att policyerna skulle komplettera varandra kom man fram till att samarbeta 
med revideringarna. När högskolans arbete sedan stannade av valde SO, tillsammans med resten av 
Kårstyrelsen, att vänta in dem. Tyvärr innebar det att arbetet med att revidera mottagningspolicyn 
föll mellan stolarna.  

Nu har arbetet återupptagits, men tyvärr är tidsfristen för kort för att allt arbete ska kunna slutföras. 
För att hinna med att prata med berörda parter och kunna göra ett grundligt arbete behövs det mer 
tid, annars finns det en risk att processen skyndas på och att viktiga delar av arbetet försummas.  

Since the decision was made, SO has been in contact with the University regarding the work on their 
reception policy. In order for the policies to complement each other, it was agreed to collaborate. When the 
university's work then stalled, SO, along with the rest of the Student Union board, chose to wait them out. 
Unfortunately, this meant that the work on updating the reception policy fell out.  

Work has now resumed, but unfortunately the deadline is too short for all the work to be completed. More 
time is needed to do a thorough job, otherwise there is a risk that the process will be rushed and that 
important elements of the work will be neglected.  

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att riva upp beslut §73 från verksamhetsåret 2022/2023 

att kårstyrelsen uppdaterar mottagningspolicyn till senast FuM7a 

In view of the above, the Student Union board moves 

that decisions §73 from operational year 2022/2023 be repealed 

that  the Union board update the reception policy at the latest Council meeting 7a 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Emelie Lemann, 
Student welfare officer 22/23 
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Board Bill 11 - Job descriptions for the 

Student Union Management Team 

Background 
The job description is the document that shows the responsibilities of the different positions in the 
Student Union Management Team. In accordance with §14.3 in the regulations, it is up to the units in 
the management team to revise their job descriptions. A revision of the job descriptions is 
recommended to be done annually to keep the document up to date. It is also recommended that it 
should be done before the recruitment of the new management team is completed and that it should 
be presented to FuM5.  

The document in its entirety is attached, however it is written in Swedish. Here the major changes 
that are not of an editorial nature are presented both in English and Swedish: 

 

*English* 

Presidial Unit 

• Added to KO's recurring forums: 
o Advisory Committee for Chalmers Joint Development Initiatives – member 

 

Office of Educational Affairs  

• Several items have been moved from the post-specific tasks to the common tasks:  
o A close contact with the University on educational questions 
o Participation in steering and project groups at the University related to education 
o Work on the legal security of students  

 
• Added to UO's tasks: 

o Coordinator of Chalmers Student Union's participation in Nordic Five Tech (N5T) 
 

• Removed from vUO's tasks: 
o Work on student political issues by pursuing issues using Chalmers Student Union's 

policy documents as a guide 
 

• Added to vUO's recurring forums: 
o Vice-Prefect meeting – member 
o University security committee – member 
o Digitisation Council – member 
o Steering group for the Support for Learning – member 
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Office of Student Welfare  

• Removed from the Student Welfare unit’s tasks: 
o Ensure that the Reception Committee carries out its work of coordinating and devel-

oping reception in a responsible manner. 
 

• Removed from SO's tasks: 
o Monitoring the student housing situation in Gothenburg 
o Supporting technologists in matters concerning student financial aid 

 
• Changes in the SO's recurring forums: 

o Work Environment and Gender Equality Committee (AJK) – member: No longer exists 
and is now split into two new points instead:  

▪ Central Protection Committee – member 
▪ Gender Equality Committee – member 

 
• Moved from SO's to vSO's recurring forums: 

o Board of Chalmers Student Association Restaurants AB (ChSRAB)- adjunct 

*Swedish* 

Presidieenheten 

• Tillagt till KO:s återkommande organ: 
o Beredningsutskott för Chalmersgemensamma utvecklingsinitiativ – ledamot 

 

Utbildningsenheten  

• Flera punkter är flyttade från de postspecifika arbetsuppgifterna till de gemensamma:  
o En nära kontakt med högskolan i utbildningsfrågor 
o Deltagande i styr- och projektgrupper på högskolan relaterade till grundutbildning 
o Arbete med studenternas rättssäkerhet  

 
• Tillagt till UO:s arbetsuppgifter: 

o Samordnare för Chalmers Studentkårs deltagande i Nordic Five Tech (N5T) 
 

• Struket från vUO:s arbetsuppgifter: 
o Arbete med studentpolitiska frågor genom att driva frågor med Chalmers Studentkårs 

styrdokument som hjälp 
 

• Tillagt till vUO:s återkommande organ: 
o Viceprefektsmötet - ledamot 
o Högskolans säkerhetsutskott – ledamot 
o Digitaliseringsrådet – ledamot 
o Styrgrupp för förvaltningsobjektet Stöd för Lärande – ledamot 
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Sociala enheten  

• Struket från enhetens arbetsuppgifter: 
o Ansvara för att kårkommittén Mottagningskommittén genomför sitt arbete med att 

samordna och utveckla mottagning på ett ansvarsfullt sätt.  
 

• Struket från SO:s arbetsuppgifter: 
o Bevaka studentbostadssituationen i Göteborg 
o Stödja teknologer i ärenden i studiemedelsfrågor  

 
• Ändringar i SO:s återkommande organ: 

o Arbetsmiljö- och Jämställdhetskommittén (AJK) – ledamot finns inte längre och är nu 
uppdelad i två nya punkter istället:  

▪ Centrala skyddskommittén – ledamot 
▪ Jämställdhetskommittén – ledamot 

 
• Flyttad från SO:s till vSO:s återkommande organ: 

o Styrelsen för Chalmers Studentkårs Restauranger AB (ChSRAB)– adjungerad 

 

Motion 
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen  

att  godkänna Arbetsbeskrivningar för kårledningen enligt bilaga.  

 
In view of the above, the Student Union Board moves  
 
that  approve the Job descriptions for the Student Union Management Team as attached. 

 

 

The Union Board through,   

Matilda Svensson 

Educational Officer 2022/2023 

uo@chalmersstudentkar.se  
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Arbetsbeskrivningar för kårledningen 
Arbetsbeskrivningarna är bredvid verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten. Dessa 
dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers Studentkår. 
Arbetsbeskrivningarna tydliggör vilka uppgifter och ansvar som respektive enhet och post har. För att 
skapa en rättvis bild för sökande till kårledningen bör den ha blivit godkänd innan sista 
ansökningsdag till kårledningen nästkommande verksamhetsår.  

Arbetsbeskrivning för kårledningen och 

kårstyrelsen 
Kårledningen är Chalmers Studentkårs ledningsgrupp som arbetar med att leda och stötta den dagliga 
och löpande verksamheten i enlighet med Chalmers Studentkårs styrdokument. Detta innefattar ett 
heltidsarvoderat uppdrag där man är ledamot i kårens enheter. 

Kårstyrelsen är Chalmers Studentkårs styrelse och därmed kårens högst verkställande organ. 
Kårstyrelsen arbetar med att verkställa av kårfullmäktige fattade beslut och utgörs av presidiet och 
enheternas ordförande. Kårstyrelsen ansvarar bland annat för kårens långsiktiga utveckling av IT och 
övriga tekniska system. 

Arbetsbeskrivning för Presidieenheten  
I Presidieenheten ingår Kårordförande, Vice kårordförande och Husansvarig. Presidieenhetens ansvar 
är att driva kåren framåt genom långsiktig förvaltning och utveckling. Presidiet skall i samarbete med 
kårens direktör ansvara för att kåren har en stabil ekonomi, en stark integritet samt ha ett 
övergripande ansvar över kårhuset och kårens fastigheter.  

Presidiet 
I presidiet ingår Kårordförande (KO) och Vice kårordförande (VO). Presidiet leder och samordnar 
kårstyrelsens och kårledningens arbete. Presidiet skall representera kåren och föra dess talan samt 
ansvara för att kåren är en trygg arbetsgivare med nöjda medarbetare. Presidiet ansvarar även 
övergripande för kontakter med externa parter och påverkansarbetet. Detta inkluderar: 

• Firmatecknare för Chalmers Studentkår tillsammans med studentkårens direktör 
• Arbetsleda kårledningen 
• Ansvar för gruppdynamiska frågor inom kårledningen 
• Ansvar för kårstyrelsens arbete 
• Presidiet är ansvariga för kontakt med staben och anställda inom hela kårens verksamhet 
• Leda kårledningsutskottet (KU) 

Kårordförande (KO) 
Kårordförande leder och samordnar kårstyrelsens dagliga arbete och representerar kåren i officiella 
sammanhang. KO för kårens talan gentemot högskolan, politiker, media och allmänheten. Detta 
inkluderar: 

• Ytterst ansvarig för samordningen av kårledningen genom att fördela och delegera 
arbetsuppgifter. 

• Ytterst ansvarig för kårstyrelsens arbete mot kåren som organisation och mot Fullmäktige. 
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• Arbetar med studentpolitiska frågor genom delegering av uppgifter samt driva frågor med 
Chalmers Studentkårs styrdokument som hjälp. 

• Vara Chalmers Studentkårs talesperson i media och representera kåren externt.  
• Vara samordnare för Chalmers Studentkårs medlemskap i Göteborgs Förenade Studentkårer 
• Representera Chalmers Studentkår som ägare av Chalmers Studentkårs Företagsgrupp 

Återkommande organ där KO är delaktig 
• Kårstyrelsen – ordförande 
• Kårledningsutskottet (KU) – ordförande  
• Styrelsen för moderbolaget AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp – ledamot 
• Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB – suppleant 
• Styrelsen för Chalmersfastigheter AB - suppleant 
• Rektors beslutsmöte – ledamot 
• Chalmers Ledningsgrupp – ledamot 
• Beredningsutskott för Chalmersgemensamma utvecklingsinitiativ – ledamot 
• Föreningen Reftecs styrelse – ordförande 
• Styrelsen för Göteborgs Förenade Studentkårer – ledamot 

Vice kårordförande (VO) 
Vice kårordförande arbetar främst internt inom Chalmers Studentkår och är kontaktperson inom 
kårens verksamhet. Detta inkluderar: 

• Huvudansvarig för kårledningens arbete med teknologsektionerna 
• Kontaktperson i kårstyrelsen för talmanspresidiet samt kårens valberedning, valnämnd och 

lekmannarevisorer 
• Verksamhetsstöd åt kårkommittéer 
• Ekonomisk uppföljning samt budget 
• Sammankallande för kårstyrelsemöten 
• Hanterar incidenter 

Återkommande organ där VO är delaktig 
• Kårstyrelsen – vice ordförande 
• Styrelsen för Emils Kårhus AB (EKAB) och Emilias Kårhus AB (EmKAB) – ledamot  
• Kårledningsutskottet (KU) – sammankallande 
• Spexfondsmöte - sammankallande 
• Kommittéordförandeträffar (KoT) – ordförande 
• Sektionsekonomiforum (sEF) – ordförande 
• Kommittéekonomiforum (kEF) – ordförande 
• Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB – styrelseledamot 
• Deltar i samarbetsorganisationen Reftec i gruppen VORK 
• Deltar i Chalmers Studentkårs företagsgrupps IT-råd 
• Deltar i Chalmers Studentkårs företagsgrupps placeringsutskott 

Husansvarig (HA) 
Husansvarig jobbar med utveckling av kårens fastigheter, verksamhetsanpassning av dessa och att 
verksamheten ska fungera och genomföras på ett säkert sätt för människorna, lokalerna och ur 
brandsynpunkt i de lokaler som nyttjas. Detta inkluderar: 
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• Koordinering av utveckling och verksamhetsanpassning i kårens fastigheter: Kårhuset, 
Järnvägsvagnen och fritidsanläggningen i Härryda. 

• Ansvarar för att kårkommittéerna Kårhuskommittén, Bastukommittén, och 
Gasquekommittén genomför sitt arbete med att utveckla delar av kårens fastigheter på ett 
ansvarsfullt sätt. 

• Ansvarar inför direktör för brandsäkerheten i fastigheterna och att verksamheten följer 
aktuella brandsäkerhetsregler, vilket innefattar kårens kommittéer och föreningar. 

• Ansvarar gentemot högskolan för de lokaler som kårens nyttjar utanför kårhuset. 
• Ansvarar för att kommunikationen med fastighetsskötaren fungerar så att båda är insatta i 

varandras arbete. 
• Ansvarar för att handha, förvalta, och vårda kårens fordon, samt utveckling av kårens 

fordonsflotta. 
• Ansvarar för Chalmers Studentkårs lås-, larm- och passersystem. 

Återkommande organ där HA är delaktig 
• Styrelsen för Emils Kårhus AB (EKAB) och Emilias Kårhus AB (EmKAB)1– ledamot 
• Deltar i Chalmers Studentkårs förvaltningsråd 

Arbetsbeskrivning för Utbildningsenheten 
Utbildningsenheten arbetar för att alla teknologer ska kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög 
kvalitét och ska ha möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation. För att uppnå detta 
arbetar utbildningsenheten med utbildningsfrågor som är aktuella på lokal, nationell och 
internationell nivå. Dessa frågor drivs med högskolans föreskrifter, Chalmers Studentkårs 
styrdokument och åsiktsprogrammet som hjälp. Utbildningsenheten arbetar gemensamt med många 
olika frågor. Detta inkluderar: 

• Bedriva utbildningspåverkan på Chalmers 
• Bedriva utbildningspåverkan ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
• En nära kontakt med högskolan i utbildningsfrågor 
• Deltagande i styr- och projektgrupper på högskolan relaterade till grundutbildning 
• Samordna och stödja sektionernas utbildningsbevakande organ 
• Samordna och stödja studentrepresentanter inom högskolans olika utbildningsområden och 

organ 
• Leda Utbildningsutskottet (UU)  
• Arbete med studenternas rättssäkerhet  

Utbildningsenhetens ordförande (UO) 
UO har ansvaret gentemot Presidiet, Kårstyrelsen och Kårfullmäktige för Utbildningsenhetens 
verksamhet. UO ansvarar för samordningen av enhetens resurser och hur dessa disponeras. UO för 
enhetens talan och är ledamot i kårstyrelsen. 

Utöver det gemensamma arbetet i enheten arbetar UO med strategiska och långsiktiga 
utbildningsfrågor på och utanför Chalmers. UO arbetar även med politisk påverkan på det nationella 
och internationella planet, främst inom utbildningspolitiska frågor. Detta inkluderar: 

 

 
1 https://chalmersstudentkar.se/how-our-companies-work/ 
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• Omvärldsbevakning av nationella och internationella utbildningsfrågor 
• Arbete med studentpolitiska frågor genom att driva frågor med Chalmers Studentkårs 

styrdokument som hjälp 
• Att vara samordnare för Chalmers Studentkårs medlemskap i nationella och internationella 

samarbeten, som exempelvis Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) med flera. 
• Samarbete med Doktorandsektionen kring forskarutbildningsfrågor 

Återkommande organ där UO är delaktig 
• Kårstyrelsen – ledamot 
• Utbildningsutskottet (UU) – ordförande 
• Rektors beslutsmöte – suppleant 
• Chalmers Ledningsgrupp – suppleant 
• Chalmers Grundutbildnings ledningsgrupp – ledamot  
• Chalmers Fakultetsråd – ledamot 
• Forskarutbildningsnämnden – ledamot 
• Chalmers disciplinnämnd – ledamot 
• TRACKS ledningsgrupp – ledamot 
• Deltar i samarbetsorganisationen Reftec i gruppen RUBIK 
• Deltar i SFS nätverk för utbildningsansvariga 

Utbildningsenhetens vice ordförande (vUO) 
vUO arbetar främst gentemot teknologer, studienämnder, utbildningsutskott och 
studentrepresentanter. Utöver detta arbetar vUO även gentemot högskolan för att förbättra 
teknologernas situation. vUO:s arbete utgörs av en blandning av operativa och strategiska uppgifter. 
Detta inkluderar: 

• Stöttning och samordning av studienämnder  
• Rekrytering, stöttning och samordning av studentrepresentanter  
• Att projektleda och samordna Student Voice 
• Samarbete med högskolan kring IT-stöd för lärare och studenter 
• Att vara samordnare för Chalmers Studentkårs deltagande i Enhance 

Återkommande organ där vUO är delaktig 
• Utbildningsutskottet (UU) – sammankallande  
• Chalmers disciplinnämnd – ledamot 
• Viceprefektsmötet – ledamot 
• Högskolans säkerhetsutskott - ledamot  
• Digitaliseringsrådet - ledamot 
• TRACKS styrgrupp – ledamot 
• Styrgruppen RIU Chalmers – ledamot 
• Styrgruppen för Chalmers medverkan i Enhance – ledamot 
• Styrgrupp för förvaltningsobjektet Stöd för Lärande - ledamot 
• Juryn för Chalmers pedagogiska pris – ledamot 
• Juryn för Årets teknolog – sammankallande 
• Programkommittén för Konferensen om Undervisning och Lärande (KUL) - ledamot  
• Deltar i samarbetsorganisationen Reftec i gruppen RUBIK 
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Arbetsbeskrivning för Sociala enheten 
Sociala enhetens mål är att alla teknologer ska ha en givande studietid samt att arbetsmiljön på 
Chalmers tekniska högskola och Chalmers Studentkår ska vara så bra att ingen ohälsa, varken fysisk 
eller psykisk, ska bero på den kringliggande fysiska eller sociala- och organisatoriska arbetsmiljön. 
Sociala enheten arbetar med att stötta studentlivet vid Chalmers Studentkår och att se till att 
medlemmarna är socialt, rättsligt, ekonomiskt och fysiskt trygga under sin Chalmerstid. Detta 
inkluderar: 

• Bevaka teknologernas trygghet 
• Verka för jämlikhet inom kåren 
• Verka för medlemmarnas trygghet i kårens lokaler och dess omgivningar 
• Ge goda förutsättningar för en hållbar och bred nöjeslivsverksamhet inom kåren 
• Hantera incidenter samt ge stöd till inblandade parter 
• Leda Sociala utskottet (SU) och Nöjeslivsutskottet (NU) 

Sociala enhetens ordförande (SO) 
Sociala enhetens ordförande (SO) har ansvaret gentemot Presidiet, Kårstyrelsen och Kårfullmäktige 
för Sociala enhetens verksamhet. SO ansvarar för samordningen av enhetens resurser och hur dessa 
disponeras. SO för enhetens talan och är ledamot i Kårstyrelsen. 

SOs arbetsuppgifter präglas främst av frågor som rör framtida strategier för Chalmers Studentkår i 
studiesociala frågor, politiska frågor och långsiktigt arbetsmiljöarbete. SO skall vara uppdaterad inom 
dessa frågor och skall kunna ta ställning och driva dessa frågor med Chalmers Studentkårs 
styrdokument som hjälp. Detta inkluderar: 

• Ha nära kontakt med högskolan inom arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor 
• Deltagande i styr- och projektgrupper inom arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor 
• Bevaka teknologernas arbetsmiljösituation 
• Verka för jämlikhet inom kåren och högskolan 
• Vara en väl fungerande länk i högskolans studiesociala nätverk 
• Arbete med studentpolitiska frågor såsom studiemedelsfrågor och bevakning av 

studentbostadssituationen 
• Hantera incidenter 

Återkommande organ där SO är delaktig 
• Kårstyrelsen – ledamot 
• Sociala utskottet (SU) – ordförande 
• Centrala skyddskommittén – ledamot 
• Jämställdhetskommittén – ledamot 
• Studentforum – ledamot 
• Styrelsen för Göteborgs Förenade Studentkårer – suppleant 
• Deltar i samarbetsorganisationen Reftec i gruppen STORK 

Sociala enhetens vice ordförande (vSO) 
Sociala enhetens vice ordförande (vSO) ansvarar för arbetet som rör nöjeslivet vid Chalmers 
Studentkår, både löpande och utvecklande uppgifter. vSO arbetar deltid (50%) med det studentdrivna 
verksamhetsområdet Mat&Kalas inom ChSRAB och deltid (50%) med nöjeslivsrelaterade frågor. 
Uppgifterna är oftast av praktisk och projektorienterad karaktär. Detta inkluderar: 



 ARBETSBESKRIVNINGAR 

2023-01-24 

 6 av 7   

 

• Utveckla rutinerna kring festverksamheten 
• Utbilda och stötta arrangörer och aktiva inom nöjeslivet 
• Ha kontakt med Tillståndsenheten för hela Chalmers Studentkårs räkning 
• Tillsammans med VD för kårens restaurangbolag (ChSRAB) ansvara för festverksamheten i 

det studentdrivna verksamhetsområdet Mat&Kalas 
• Hjälpa kårföreningar med uppstart och löpande verksamhet 
• Hantera incidenter i nöjeslivet 

Återkommande organ där vSO är representant 
• Nöjeslivsutskottet (NU) – ordförande 
• Kommittéordförandeträffar (KoT) – sammankallande 
• Styrelsen för Ölbruket AB (vilande företag) - ledamot 
• Pubforum – ordförande  
• Styrelsen för Chalmers Studentkårs Restauranger AB (ChSRAB)– adjungerad  
• Deltar i samarbetsorganisationen Reftec i gruppen STARK 

Arbetsbeskrivning för Arbetsmarknadsenheten 
Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadsfrågor för medlemmarna och strävar efter att 
sammanlänka teknologer och arbetslivet. Detta görs genom att förbereda teknologerna samt genom 
att påverka näringslivet och relevanta externa aktörer. Enheten ska också bidra till att Chalmers 
Studentkår ska ha ett starkt varumärke och stabil ekonomi, exempelvis genom 
arbetsmarknadsdagarna CHARM och samarbetsavtal med externa aktörer. Detta inkluderar: 

• Samordning och stöttning för de inom kåren som aktivt arbetar med näringslivet. 
• Förvaltning av befintliga och upprättande av nya externa kontakter samt samarbetsavtal för 

kåren.  
• Samarbeta med högskolan inom arbetsmarknadsfrågor. 
• Övergripande ansvar för Chalmers Studentkårs strategiska arbete med näringslivet samt 

studentkårens varumärke. 
• Representera studenterna i näringslivs- och nyttiggörandefrågor på Chalmers. 
• Bedriva påverkansarbete mot och samarbete med aktörer inom näringslivet i ett regionalt och 

nationellt perspektiv 
• Projektledning av CHARM.  
• Leda Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) samt samordna arbetsmarknadsgrupper och kårens 

teknologbolag. 
• Samordning av kårens arbete inom alumni- och mentorskapsfrågor. 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) har ansvaret gentemot Presidiet, Kårstyrelsen och 
Kårfullmäktige för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. AO ansvar för samordningen av enhetens 
resurser och hur dessa disponeras. AO för enhetens talan och är ledamot i Kårstyrelsen. 

AO arbetar med arbetsmarknadsfrågor framför allt ur strategiska och långsiktiga perspektiv inom 
kåren, men också i samarbete med högskolan och externa parter. AO arbetar också med kårens 
alumni- och mentorskapsverksamhet. Detta inkluderar: 

• Att på ett strategiskt och långsiktigt plan arbeta med arbetsmarknadsfrågor inom Chalmers 
Studentkår, genom dialog och samarbete med berörda parter inom och utanför kåren.  
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• Representera kåren gentemot näringslivet 
• Att samarbeta med högskolan inom arbetsmarknad- och nyttiggörandefrågor genom att delta 

i styr- och projektgrupper. 
• Bedriva påverkansarbete mot och samarbete med aktörer inom näringslivet i ett regionalt och 

nationellt perspektiv 
• Samordning och stöttning för de som inom kåren aktivt arbetar med arbetsmarknadsfrågor. 
• Förvaltning av befintliga och framtagande av nya externa kontakter samt samarbetsavtal för 

kårens räkning.  

Återkommande organ där AO är delaktig 
• Kårstyrelsen - ledamot 
• Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) – ordförande 
• Styrelsen för Chalmers Studentkår Promotion – ledamot  
• Styrelsen för Chalmers Studenkår Rekrytering – ledamot 
• Mentorskapsforum - ordförande 
• Styrgruppen Chalmers Entrepreneurship – ledamot 
• Deltar i samarbetsorganisationen Reftec i gruppen ARG 

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande (vAO) 
Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande (vAO) är projektledare för CHARM och det stora projektets 
årscykel styr arbetet. Förutom CHARM arbetar vAO framför allt med arbetsmarknadsenhetens och 
kårledningens gemensamma verksamhet. vAO fungerar även som stöd för engagerade studenter i 
deras arbete mot näringslivet. Detta inkluderar: 

• Projektledare för CHARM 
• Ekonomiskt ansvarig för CHARM och dess budget.  
• Samordning och stöttning för de inom kåren som aktivt arbetar mot näringslivet. 

Återkommande organ där vAO är delaktig 
• CHARMkommmittén – ordförande 
• Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB – vice VD samt styrelseledamot 
• CHARMs referensgrupp – ledamot 
• Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) – sammankallande 
• Mässarrangörsforum – ordförande 
• Deltar i samarbetsorganisationen Reftec i gruppen ARG 
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Board bill 12 – Adjust remuneration to 

the 2023 price base amount 

Bakgrund 
På Fullmäktigesammanträde 1 2022/2023 bad Förbundet att föra ett meddelande till protokollet, i 
vilket man uppmanade kårstyrelsen att presentera en ändring av budgeten för att justera 
arvoderingen under vårterminen med avseende på 2023 års prisbasbelopp, eftersom man ansåg att 
förändringen var så pass stor – 52 500 kr under 2023 i jämförelse med 48 300 under 2022. Kårstyrelsen 
har nu beräknat hur kårens utfall hade påverkats av att höja arvoderingen för de som är inkluderade i 
arvoderingsplanen för resterande tid av verksamhetsåret, det vill säga januari-juni 2023. 

I arvoderingsplanen för verksamhetsåret 2022/2023 ingår kårledningen, Chalmers Cortège Committé 
(CCC), Talmanspresidiet, samt CIRCs och Valberedningens ordförande. De sistnämnda två arvoderas 
endast vid ett tillfälle under hösten, och påverkas därför inte av en arvodeshöjning under 
vårterminen, varför kårstyrelsen valt att inte inkludera dem i denna utvärdering. Kåren har även ett 
antal andra funktionärer som får arvode på timbasis i stället för månadsbasis; dessa har inte heller 
inkluderats i denna utvärdering. 

At Council meeting 1 2022/2023, Förbundet asked for a message to be entered into the minutes, requesting 
the Board to present an amendment to the budget to adjust the remuneration in the spring semester with 
respect to the 2023 price base amount, as they felt the change was so large – 52 500 SEK in 2023 compared 
to 48 300 SEK in 2022. The Board has now calculated the impact of increasing the remuneration for those 
included in the remuneration plan for the remainder of the fiscal year, i.e. January-June 2023. 

The remuneration plan for the financial year 2022/2023 includes the Student union management team, 
Chalmers Cortège Committee (CCC), the Speaker's presidium, and the Chairs of CIRC and the Nomination 
Committee. The latter two are only remunerated at one point in the autumn and are therefore not affected 
by a fee increase in the spring semester, which is why the Student Union Board has chosen not to include 
them in this evaluation. The Union also has a number of other volunteers who are renumerated on the hour 
rather than a monthly basis; these have also not been included in this evaluation. 

Kårledningen 
Kårledningen är arvoderad under 15 månader, det vill säga juni månad för överlämningen, ett helt 
verksamhetsår, samt juli och augusti månad för att avsluta projekt och stötta uppstarten för den nya 
kårledningen. Att byta till 2023 års prisbasbelopp innebär alltså ökade utgifter för arvodering under 
sex månader för sittande kårledning, samt ytterligare ett arvode i juni månad för påstigande 
kårledning, totalt sju månader. Vidare är kårledningen arvoderad till 33% av prisbasbeloppet, och 
består som bekant av nio ledamöter.  

Enligt beräkningen i tabell 1 i bilagan så hade det kostat totalt 114 753 kr att öka arvoderingen för 
kårledningen under januari-juni. 

The management team is paid for 15 months, i.e. the month of June for the handover, a full year of activity, 
and the months of July and August to complete projects and support the start-up of the new management 
team. Switching to the 2023 price base therefore means increased expenditure on remuneration for six 
months for the incumbent management team, and an additional expenditure in June for the incoming 
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management team, for a total of seven months. Furthermore, the management is remunerated at 33% of 
the price base amount, and consists of nine members in total.  

According to the calculation in table 1 in the annex, it will cost a total of 114 753 SEK to increase the 
remuneration of the management during January-June. 

Talmanspresidiet 
I den preliminära arvoderingsplanen presenteras arvoderingen för talmanspresidiet som ”en månads 
arvodering”. Med detta innebär att talmanspresidiet har en arvodering motsvarande en 
månadsutbetalning, men rent praktiskt delas denna betalning ut över kvartalen, en fjärdedel per 
gång. En höjning till 2023 års prisbasbelopp påverkar alltså bara två av utbetalningarna, det vill säga 
hälften av deras arvodering. Som utgångspunkt är talman och vice talman arvoderade med 31% av 
prisbasbeloppet, och sekreteraren med 18%. 

Enligt beräkningen i tabell 2 i bilagan så hade det kostat totalt 2 208 kr att öka arvoderingen för 
talman, vice talman och sekreterare under januari-juni. 

In the preliminary remuneration plan, the remuneration of the Speakers presidium is presented as "one 
month's remuneration". This means that the Bureau has a fee equivalent to one month's payment, but in 
practice this payment is divided over the quarters, one-fourth at a time. An increase to the 2023 price base 
amount would therefore only affect two of the payments, i.e. half of their remuneration. As a starting point, 
the Speaker and Vice Speaker are remunerated at 31% of the basic price, and the Secretary at 18%. 

According to the calculation in table 2 in the annex, it will cost a total of 2 208 SEK to increase the 
remuneration of the Speaker, Vice Speaker and Secretary during  January-June. 

Chalmers Cortège Committé 
CCC består av totalt 11 ledamöter som är arvoderade under januari-maj, det vill säga den period 
under vilken de förbereder och arrangerar Cortègen. Att uppdatera deras arvode ökar alltså utgiften 
för samtliga månader. I CCCs arvode ingår en matförmån, avsedd att täcka lunch på express eller 
emellanåt i kårrestaurangen samt middag, måndag-fredag i fem månader. Tidigare har deras totala 
arvode legat på 29% av prisbasbeloppet och deras matförmån på en fast summa, men i budgeten för 
verksamhetsåret 2022/2023 ökades det totala arvodet till 33% av prisbasbeloppet, varav matförmånen 
sattes till 4%, och i sin tur fördelades till 65% för lunch och 35% för middag. 

I processen att utvärdera kostnaden av att höja arvoderingen upptäcktes att budgeten innehöll ett fel: 
i processen att höja arvodet och i samband med detta justera matförmånen missade man att 
subtrahera matförmånen från arvodet, vilket innebär att matförmånen finns med på två ställen i 
budgeten, och dessutom att avgifterna för arvodet är baserat på detta högre tal. På grund av detta 
visade det sig att en höjning av CCCs arvode baserat på 2023 års prisbasbelopp kommer att bli en 
högre utgift för kåren, men att utfallet kommer att vara lite drygt 42 000 kr mindre än budgeterat. För 
tydlighetens skull visas i bilagan två uträkningar, den första baserad på förväntat utfall efter 
kontrollräkningen, den andra på budgeten så som den beslutades på FuM1. 

Med ovan som bakgrund visar beräkningen i tabell 3 att det hade kostat totalt 97 279 kr att öka 
arvoderingen för CCC under januari-juni, men tabell 4 att det faktiska utfallet kommer att se ut som 
en minskad utgift på totalt 42 368 kr.  

CCC consists of a total of 11 members who are remunerated during January-May, i.e. the period during 
which they prepare and organise Cortègen. Updating their remuneration therefore increases the cost for all 
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months included in the remuneration plan. The CCC remuneration includes a food allowance, intended to 
cover lunch at Express or occasionally in the Student union restaurant, and dinner, Monday-Friday for five 
months. In the past, their total fee was 29% of the price base and their food allowance was a fixed amount, 
but in the budget for fiscal year 2022/2023, the total fee was increased to 33% of the price base, of which 
the food allowance was set at 4%, and in turn allocated to 65% for lunch and 35% for dinner. 

In the process of evaluating the cost of increasing the renumeration, it was discovered that the budget 
contained an error: in the process of increasing the remuneration and adjusting the meal allowance, the 
meal allowance was not subtracted from the remuneration. This means that the meal allowance expense is 
included twice in the budget, and furthermore that the fees for the remuneration are based on this higher 
figure. Because of this, it turned out that an increase in the CCC fee based on the 2023 price base amount 
will be a higher expense for the Unions, but that the actual expense will be a little over 42 000 SEK less 
than budgeted. For the sake of clarity, two calculations are shown in the annex, the first based on the 
expected outcome after the control count, the second based on the budget as decided at FuM1. 

Against the above background, the calculation in table 3 shows that it would have cost a total of 97 279 
SEK to increase the CCC remuneration during January-June, though table 4 shows that the actual outcome 
will be a reduced expenditure of 42 368 SEK compared to budget. 

Slutsats 
Baserat på dessa beräkningar så hade det kostat kåren 214 239 kr att höja arvodet för kårledningen, 
CCC och talmanspresidiet till 2023 års prisbasbelopp för resterande del av verksamhetsåret. Med 
tanke på utfallet från det gångna halvåret, under vilket vi spenderat mindre pengar än vi budgeterat 
för, bedömer kårstyrelsen att kåren kan ta denna ökade kostnad. 

Som tidigare nämnt kommer utfallet i slutet av året dock inte visa en skillnad på 214 239 kr, eftersom 
budgeten för CCC är fel, och den uppvisade skillnaden kommer att vara närmare 75 000 kr. 

Based on these calculations, it would have cost the union a total of 214 239 SEK to raise the remuneration 
for the union management, CCC and the Speakers presidium to the 2023 price base amount for the 
remainder of the fiscal year. Given the outcome from the past six months, during which we spent less money 
than we budgeted for, the Board believes that the Student union can take this increased cost. 

However, as mentioned earlier, the outcome at the end of the year will not show a difference of 214 239 
SEK, because the budget for the CCC is wrong, and the difference shown will be close to 75 000 SEK. 

Inför framtiden 
I samband med denna utredning har kårledningen funderat på vad som gör att skillnaden mellan 2022 
och 2023 års prisbasbelopp är stor nog för att motivera en ökning i arvode vid årsskiftet. Efter 
diskussion med kårens administrativa chef så har man beslutat att det enklaste sättet att undvika 
förvirring i framtiden är att konsekvent öka arvoderingen vid nyårsskiftet på samma sätt som nu, och 
avser att börja med det inför kommande verksamhetsår. Eftersom prisbasbeloppet fastställs under 
sommaren är det möjligt för en påstigande VO att justera slutbudgeten så att detta inkluderas, och i 
den preliminära budgeten räcker en uppskattning för att markera skillnaden mot Fullmäktige. 

In connection with this investigation, the Management team discussed what makes the difference between 
the 2022 and 2023 price base amounts large enough to justify an increase in remuneration at the beginning 
of the new year. After discussion with the Chief of Administration of the Union, it has been decided that the 
simplest way to avoid confusion in the future is to consistently increase fees at the New Year in the same 
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manner as now. The Board therefore intend to begin doing so for the upcoming fiscal year. As the price 
base amount is set in the summer, it is possible for a new VO to adjust the final budget to include this, and 
in the preliminary budget an estimate is sufficient to explain the situation to the Council. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att att öka arvoderingen för kårledningen, Chalmers Cortège Committé samt fullmäktiges 
talman, vice talman och sekreterare till en summa baserad på 2023 års prisbasbelopp 
för månaderna januari-juni 2023  

In view of the above, the Student Union board moves 

that the remuneration for the Student union management team, Chalmers Cortège Committé, 
and the Student union council speaker, vice speaker and secretary be adjusted to sums 
based on the price base amount of 2023 for the months January-June 2023. 

Bilagor 
1) Calculations for increased renumeration 

 

Kårstyrelsen genom, 
The Student Union board through, 

Samuel Nyberg 
Vice president 2022/2023 
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Annex  – Calculations for increased remuner-

ation 
I denna bilaga finns fyra beräkningstabeller som visar skillnaden mellan en arvodering baserad på 
2022 års prisbasbelopp (blå kolumner) och 2023 års (gröna kolumner). 

This annex contains four calculation tables showing the difference between the remuneration based on the 
2022 price base amount (blue columns) and 2023 (green columns). 

Tab. 1: The student union management team 
 

Calculation for the Student union management team (SEK)   
Remuneration: 33% of PBB for 9 team members 
Employer fees: 31,42% of remuneration   

 PBB 2022 = 48 300 PBB 2023 = 52 500 

 Remun. Fees Sum Remun. Fees Sum 

July 286 902 90 145 377 047 286 902 90 145 377 047 

August 286 902 90 145 377 047 286 902 90 145 377 047 

September 143 451 45 072 188 523 143 451 45 072 188 523 

October 143 451 45 072 188 523 143 451 45 072 188 523 

November 143 451 45 072 188 523 143 451 45 072 188 523 

December 143 451 45 072 188 523 143 451 45 072 188 523 

January 143 451 45 072 188  523 155 925 48 992 204 917 

February 143 451 45 072 188 523 155 925 48 992 204 917 

Mars 143 451 45 072 188 523 155 925 48 992 204 917 

April  143 451 45 072 188 523 155 925 48 992 204 917 

May 143 451 45 072 188 523 155 925 48 992 204 917 

June 286 902 90 145 377 047 311 850 97 983 409 833 

Comparative cost     2 827 850     2 942 603 

Total difference: - 114 753 SEK 
 

  



BILAGA  

2022-01-24 

Kårstyrelsen 

 

 2 av 3   

 

 

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
3

-0
1

-2
5

 

P
:\

K
a

rs
ty

re
ls

e
n

\2
. 

R
e

g
is

te
r\

P
ro

p
o

si
ti

o
n

e
r\

2
2

2
3

\A
rb

e
ts

d
o

k
u

m
e

n
t\

P
ro

p
o

si
ti

o
n

 1
2

 B
ila

g
a

 1
 -

 b
e

rä
k

n
in

g
st

a
b

e
ll
e

r 
fö

r 
u

tö
k

a
d

 a
rv

o
d

e
ri

n
g

.d
o

cx
 

 

Tab. 2: The speakers presidium 
 

Calculation for the speakers presidium (SEK)   

Remuneration: 31% of PBB for speaker, vice speaker; 18% of PBB for secretary 

Emplyer fees: 31,42% of remuneration    

Remuneration equals one month but is divided equally over quarters 

 PBB 2022 = 48 300 PBB 2023 = 52 500 

 Remun. Fees Sum Remun. Fees Sum 

July             

August             

September 9 660 3 035 12 695 9 660 3 035 12 695 

October             

November             

December 9 660 3 035 12 695 9 660 3 035 12 695 

January             

February             

Mars 9 660 3 035 12 695 10 500 3 299 13 799 

April              

May             

June 9 660 3 035 12 695 10 500 3 299 13 799 

Comparative cost     50 781     52 989 

Total difference: - 2 208 SEK 
 

 

 

  



BILAGA  

2022-01-24 

Kårstyrelsen 

 

 3 av 3   

 

 

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
3

-0
1

-2
5

 

P
:\

K
a

rs
ty

re
ls

e
n

\2
. 

R
e

g
is

te
r\

P
ro

p
o

si
ti

o
n

e
r\

2
2

2
3

\A
rb

e
ts

d
o

k
u

m
e

n
t\

P
ro

p
o

si
ti

o
n

 1
2

 B
ila

g
a

 1
 -

 b
e

rä
k

n
in

g
st

a
b

e
ll
e

r 
fö

r 
u

tö
k

a
d

 a
rv

o
d

e
ri

n
g

.d
o

cx
 

 

Tab. 3: CCC, based on recalculated outcome 
 

Calculation for CCC based on recalculated outcome (SEK) 

Remuneration: 29% of PBB for 11 committee members 

Employer fees: 31,42% of remuneration      

Food benefits: total 4% of PBB, divided 65/35 on lunch/dinner   

 PBB 2022 = 48 300  PBB 2023 = 52 500  

 Remun. Fees Food b. Sum Remun. Fees Food b. Sum 

(Jul-Dec)         

January 154 077 48 411 76 507 278 995 167 475 52 621 83 160 303 256 

February 154 077 48 411 7 438 209 926 167 475 52 621 8 085 228 181 

Mars 154 077 48 411 7 438 209 926 167 475 52 621 8 085 228 181 

April  154 077 48 411 7 438 209 926 167 475 52 621 8 085 228 181 

May 154 077  48 411 7 438 209 926 167 475 52 621 8 085 228 181 

June                 

Comparative 
cost     

  
1 118 699     

  
1 215 978 

Total difference: - 97 279 SEK 
 

Tab. 4: CCC, based on existing budget 
 

Calculation for CCC based on existing budget (SEK) 

Remuneration: 29% of PBB for 11 committee members 

Employer fees: 31,42% of remuneration      

Food benefits: total 4% of PBB, divided 65/35 on lunch/dinner   

 PBB 2022 = 48 300 PBB 2023 = 52 500 

 Remun. Fees Food b. Sum Remun. Fees Food b. Sum 

(Jul-Dec)         

January 175 329 55 088 76 507 306 924 167 475 52 621 83 160 303 256 

February 175 329 55 088 7 438 237 855 167 475 52 621 8 085 228 181 

Mars 175 329 55 088 7 438 237 855 167 475 52 621 8 085 228 181 

April  175 329 55 088 7 438 237 855 167 475 52 621 8 085 228 181 

May 175 329 55 088 7 438 237 855 167 475 52 621 8 085 228 181 

June                 

Comparative 
cost     

  
1 258 346     

  
1 215 978 

Total difference: + 42 368 SEK 
 

 



MEMBER BILL
2022-11-03

Member Bill 7 - Reducing the Influence of
Nomination Committee Members in the
Candidate Selection Process
Background

There are many appointments that take place every year in the student union. Most of the candidates
are usually students associated with the student union. There is some degree of subjectiveness in the
selection process based on the understanding between the interviewers and interviewee. I would like
to emphasize that the selection for different positions should be objective as far as possible within the
student union, respecting the principles of the democratic process.

I would particularly like to address the situation in which there is only one candidate application for
an open position. So, if there is any vacant position that is announced and only one candidate applies,
the position must be given to that candidate regardless of the view of the selection committee if the
candidate fulfills all the mandatory requirements related to the position, such as language
proficiency, being a member of the student union, etc.

Yrkande
With above as background, the undersigned claims:

that the board and management team express their views to make the nomination process more
objective and unbiased for the candidates in the case of single application

______________________________________

Rahul Aggarwal
FuM member, 22/23

1 av 1
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Reply Member bill 7 – Reducing the Influence 

of Nomination Committee Members in the 

Candidate Selection Process 
 

The Union board agrees with the author of the bill that nominations within the student union should 
be fair and as objective as possible, to ensure that all members of the union gets treated fairly and 
respectfully when getting involved in the union. 

There is currently an ongoing project, started by the Union management team of 20/21 and currently 
headed by VO and vSO, to revise and improve the routines around recruitment and nomination for 
the committees in the union. The board suggests that a short summary of this work, and how it might 
be adapted to other functions as well, could be a suitable way for the board and management team to 
express our views on the matter. 

Motion 
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen 
att  bifalla motionen i sin helhet. 
 
 
In light of the foregoing, the Union board move 
that  the member bill is approved in its entirety. 
 

 

Kårstyrelsen genom,  

The Union board through, 

 

_____________________________ 

Samuel Nyberg 
Vice president 2022/2023 



MOTION
2022-12-06

Member Bill 9 – Management team
election in English

Background
During the FuM workshop on the 5th of December a discussion regarding the language during FuM
was held. In general we felt that the overall usage of English has worked well and there are no changes
that we need to make regarding whether we use English or not.

However we feel that there needs to be a clarification for how we should handle the election of the
management team. Our proposed solution is that it should all be in English, and that no Swedish
should be spoken by the candidates, their character witnesses or by us in FuM.

We want this year to be a trial run in having the election in English. Therefore we want the speaker’s
presidium to evaluate if and what problems arose because of the election being in English to use for
future reference.

Yrkande (Motions)
In light of the foregoing, the undersigned move

that the election of the management team be held in English this year as a trial

that the election be evaluated by the speaker’s presidium and reported to FuM 8

through

_______________________________

Lucas Glimfjord

_______________________________

Ruben Seyer

_______________________________

Lovisa Eriksson

_______________________________

Jesper Hermenius

_______________________________

Tobias Filmberg

_______________________________

Rahul Aggarwal

_______________________________

Hugo Björklund

1 av 1
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Reply to Member bill 9 – Management team 

Election in English 
 

The Union board, after discussion with the whole Management team, see some potential problems 
with only allowing English during the election process and suggest that the Council reject the 
member bill, with the reasoning as follows. 

One important aspect of the election process is that every candidate is considered on equal 
conditions. Therefore, holding the election entirely in English means we cannot allow any exception 
to this. This may sound obvious but introduces the problem of what to do if a candidate, character 
witness, council member or someone else is unprepared and asks to present in Swedish instead. In the 
case of only allowing English, we would not be able to allow them to do such, as it could give one 
candidate an advantage over another by letting someone present in Swedish. We believe a 
candidate should be judged by their character, contents of their presentation and answers to 
the Councils questions, not by their, or anyone else’s, ability to participate in a fully English 
election process. 

It is not uncommon that other candidates than the ones presented by the nomination committee 
apply to a position in the Management team. It also happens that these candidates, after lengthy 
interviews, debates, and discussions, are elected instead of the nominated candidate. This process is 
long and tiresome, but necessary to ensure the candidates are considered on fair terms. We worry 
that the process would be cut short, confusing, or even more exhausting if the element of 
forced English is added.  

Another aspect is the ability to express oneself properly in English. While the Management team is 
expected to be able to communicate and hold a conversation in English, it is not always 
representative of how they would need express themselves in normal situations. Currently, the main 
language used in the Management team is Swedish and the need to use English is mostly situational 
and often possible to prepare for. We worry that a candidate’s ability to present themselves in 
only English will overshadow other qualities that are more important for members of the 
Management team.  

 

With all the above said, we still encourage the Council to ask the questions you want, in the language 
you want, to the candidates. We do, however, also want to encourage you to do this fairly to give each 
candidate a fair chance to represent themselves. 

 

The Management team finds it difficult to find a definitive answer to the member bill that satisfies 
everyone, as the question of language in FuM and its effect on the meetings can become very 
complex. Therefore, we hope the Council will take the time to further discuss this motion during the 
FuM meeting and the preFuM meeting. 
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Motion 
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen 
att avslå motionen i sin helhet. 
 
In light of the foregoing, the Union board move 
that  the member bill is rejected in its entirety. 
 

 

Kårstyrelsen genom,  

The Union board through, 

 

_____________________________ 

Isac Stark 
President 2022/2023 



MOTION
2023-01-18

Member Bill 10 – Investigating IAESTE’s
role as a committee
Background
The IAESTE committee is a section of the international organization IAESTE who have chapters all
around the world with the goal of offering internships for students studying at a university. This goes
against what we feel a committee should be since they are part of a bigger organization outside the
student union. Notably, the layman auditors advised that there is little connection to the central
Union and they have a small operational plan in comparison to other committees.

From our perspective as well as that of the auditors, we cannot see a reason that requires IAESTE to
be a committee, so we would like the management team to investigate if there is a better form for
fulfilling their purpose, simplifying their work, and giving them more independence in how their work
is done. In addition, from the Student Union’s perspective this would lower the vice president’s
workload.

We therefore believe that IAESTE’s purpose aligns better with being a Student Union society rather
than a committee.

Yrkande (Motions)
In light of the foregoing, the undersigned move

that the management team be charged with investigating the best future form for IAESTE until
FuM6

Förbundet (the Party) through,

_______________________________

Lucas Glimfjord

_______________________________

Ruben Seyer

_______________________________

Lovisa Eriksson

_______________________________

Jesper Hermenius

_______________________________

Arvid Nyberg

_______________________________

Julia Cramstedt

1 av 1
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Reply Member bill 10 – Investigating 

IAESTE’s role as a committee 
The Union board agrees with the authors of the bill that IAESTE’s situation, acting as a middle ground 
between the Student union and a daughter chapter of an external organisation, is unique among our 
committees. Considering the statement from the layman auditors, it is certainly worth investigating if 
this is appropriate for a committee. Whether or not  would be more suitable as a society than a 
committee remains to see, but the Board sees no reason not to evaluate the current situation and see 
what a suitable path might be going forward. 

Motion 
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade: 
att  motionen bifalles i sin helhet. 
 
In light of the foregoing, the undersigned move: 
that   the member bill is approved in its entirety. 

 

 

Kårstyrelsen genom,  

the Union board through, 

 

_____________________________ 

Samuel Nyberg 
Vice president 2022/2023 
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