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Proposition 1

Kommentar:
I och med GDPR yrkar vi för att begränsa vilka som har tillgång till
medlemsregistret och konsekvenser för föreningsmedlemmar. Vi föreslår att
presidiet, dvs ordföranden i samtliga utskott samt föreningsordförande, vice
ordförande och skattmästaren, har tillgång till registret utöver sekreteraren.
Detta eftersom vi även föreslår att det blir ordföranden i respektive utskotts
ansvar att se så uteslutna medlemmar inte närvarar vid evenemang samt att
endast medlemmar deltar vid evenemang där detta är ett krav. Vid
inskrivningen föreslår vi att ett googleformulär eller ett temporärt kalkylark
används så att medlemsregistret endast uppdateras av sekreteraren.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§3.1 Aktivt medlemsregister

Föreningens sekreterare skall kontakta de som varit medlemmar i fem år för
att se om de fortfarande studerar och vill vara medlemmar. I
medlemsregistret dokumenteras även konsekvenser för
föreningsmedlemmar enligt §3.3. Därefter uppdateras medlemsregistret.

Till:

§3.1 Aktivt medlemsregister

Styrelsemedlemmar med tillgång till medlemsregistret är presidiet samt
sekreteraren och skattmästaren. Föreningens sekreterare skall kontakta de
som varit medlemmar i fem år för att se om de fortfarande studerar och vill
vara medlemmar. I medlemsregistret dokumenteras även konsekvenser för
föreningsmedlemmar enligt §3.3. Därefter uppdateras medlemsregistret.



Proposition 2

Kommentar:

För att öka deltagandet på Föreningskollegium och Majkollegiet vill vi minska
antalet fullmakter en deltagande person kan inneha. Som det är nu kan man ha två
andra medlemmars fullmakter, vilket innebär att denna person har totalt tre röster.
Främst kommer detta öka deltagandet på våra Föreningskollegium och
Majkollegium, vilket är något vi gärna främjar. Det kommer kunna motverka att
röstningen blir en popularitetstävling. Dessutom ska detta motverka att personer
kan “jaga” fullmakter som man får i av medlemmar som inte tänkt delta under
Föreningskollegiumet eller Majkollegiet.

Att ändra:

§4.1 Beslutsfattande på Föreningskollegium och Majkollegiet
Röstberättigade med tillhörande yttrande- och yrkanderätt vid såväl
Föreningskollegiet som Majkollegiet är medlemmar som inbetalat medlemsavgift
senast innan mötes öppnande. Styrelsens ledamöter saknar rösträtt men äger
yttrande- och yrkanderätt. Protokoll skall föras under mötet av en, av mötet utsedd,
sekreterare samt justeras av två, av mötet utsedda, justerare. Justerarna ska inte vara
ledamöter av tillträdande eller avgående styrelse. Föreningskollegiet och
Majkollegiet kan enskilt pröva huruvida extern person får yttranderätt vid mötet, till
exempel mötesordförande. Mötesordförande bör ej vara medlem i föreningen.
Stadgeändringar kräver kvalificerad majoritet (2/3) och i alla andra fall gäller enkel
majoritet. Personval med konkurrens genomförs alltid genom sluten votering. Den
person som vinner flest röster blir vald, förutsatt att personen får fler röster än det
samlade antalet ogiltiga eller blanka röster som avlagts. Om detta villkor inte möts
upprepas röstningsförfarandet tills dess en kandidat har blivit vald. Efter tre
misslyckade omröstningar delegeras valet till styrelsen för fyllnadsval. Fullmakter
skall uppvisas innan föreningskollegiet och Majkollegiet öppnande. En person kan
endast ha två medlemmars fullmakter.



Till:

§4.1 Beslutsfattande på Föreningskollegium och Majkollegiet

Röstberättigade med tillhörande yttrande- och yrkanderätt vid såväl
Föreningskollegiet som Majkollegiet är medlemmar som inbetalat medlemsavgift
senast innan mötes öppnande. Styrelsens ledamöter saknar rösträtt men äger
yttrande- och yrkanderätt. Protokoll skall föras under mötet av en, av mötet utsedd,
sekreterare samt justeras av två, av mötet utsedda, justerare. Justerarna ska inte vara
ledamöter av tillträdande eller avgående styrelse. Föreningskollegiet och
Majkollegiet kan enskilt pröva huruvida extern person får yttranderätt vid mötet, till
exempel mötesordförande. Mötesordförande bör ej vara medlem i föreningen.
Stadgeändringar kräver kvalificerad majoritet (2/3) och i alla andra fall gäller enkel
majoritet. Personval med konkurrens genomförs alltid genom sluten votering. Den
person som vinner flest röster blir vald, förutsatt att personen får fler röster än det
samlade antalet ogiltiga eller blanka röster som avlagts. Om detta villkor inte möts
upprepas röstningsförfarandet tills dess en kandidat har blivit vald. Efter tre
misslyckade omröstningar delegeras valet till styrelsen för fyllnadsval. Fullmakter
skall uppvisas innan föreningskollegiet och Majkollegiet öppnande. En person kan
endast ha en medlems fullmakt.



Proposition 3

Kommentar:
Vi föreslår att valberedning samt revisor utlyses på samma vis som resten av
styrelsen, nomineras av valberedningen och röstas igenom på
föreningskollegiet.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§4.4 Majkollegiet

Styrelsen ska i kallelsen till Majkollegiet bifoga eller kunna hänvisa till:
• Föredragningslista
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Förslag till budgetram
• Förslag till valberedning
• Val av revisor(er)

§ 4.4.1 Majkollegiets ärenden

Vid Majkollegiets sammanträde åligger det medlemmarna att fatta beslut om
följande ärenden:

• Val av mötesmotionärer samt mötesformalia
• Godkännande av verksamhetsberättelse
• Godkänna ekonomiska berättelsen
• Godkänna revisorns berättelse
• Beslut om ansvarsfrihet
• Fastställande av budgetram för kommande verksamhetsår
• Val till revisor och valberedning
• Fastställande medlemsavgift



Till:

§4.4 Majkollegiet

Styrelsen ska i kallelsen till Majkollegiet bifoga eller kunna hänvisa till:
• Föredragningslista
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Förslag till budgetram
• Förslag till valberedning
• Val av revisor(er)

§ 4.4.1 Majkollegiets ärenden

Vid Majkollegiets sammanträde åligger det medlemmarna att fatta beslut om
följande ärenden:

• Val av mötesmotionärer samt mötesformalia
• Godkännande av verksamhetsberättelse
• Godkänna ekonomiska berättelsen
• Godkänna revisorns berättelse
• Beslut om ansvarsfrihet
• Fastställande av budgetram för kommande verksamhetsår
• Val till revisor och valberedning
• Fastställande medlemsavgift



Proposition 4

Kommentar:
Fel paragraf.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§5 Styrelsen och presidiet
Styrelsen har i uppgift att verkställa föreningskollegiets beslut. Styrelsen ansvarar för
att på ett sunt sätt förvalta föreningens ekonomi och i övrigt leda föreningens
verksamhet framåt. Styrelsen består av elva (11) förtroendevalda styrelseledamöter
med rösträtt samt fyra (4) suppleanter. Utöver styrelseledamöterna och
suppleanterna ingår fyra (4) eller fem (5) adjungerade poster. De ledamöter som
besitter rösträtt i Föreningen Samhällsvetarnas styrelse är:

● Ordförande
● Vice ordförande
● Skattmästare
● Ordförande och vice ordförande för

○ PR-utskottet
○ Utbildningsutskottet
○ Näringslivsutskottet
○ Aktivitetsutskottet

Presidiet behandlar ärenden beskrivna under §3.2 och består av sju (7)
styrelseledamöter samt fyra (4) suppleanter. De ledamöter som ingår i presidiet är:

● Ordförande
● Vice Ordförande
● Skattmästare
● PR-utskottets Ordförande
● Utbildningsutskottets Ordförande
● Aktivitetsutskottets ordförande
● Näringslivsutskottets Ordförande

Presidiets suppleanter består av:

● PR-utskottets vice ordförande
● Utbildningsutskottets vice ordförande



● Aktivitetsutskottets vice ordförande
● Näringslivsutskottets vice ordförande.

Till:

§5 Styrelsen och presidiet
Styrelsen har i uppgift att verkställa föreningskollegiets beslut. Styrelsen ansvarar för
att på ett sunt sätt förvalta föreningens ekonomi och i övrigt leda föreningens
verksamhet framåt. Styrelsen består av elva (11) förtroendevalda styrelseledamöter
med rösträtt samt fyra (4) suppleanter. Utöver styrelseledamöterna och
suppleanterna ingår fyra (4) eller fem (5) adjungerade poster. De ledamöter som
besitter rösträtt i Föreningen Samhällsvetarnas styrelse är:

● Ordförande
● Vice ordförande
● Skattmästare
● Ordförande och vice ordförande för

○ PR-utskottet
○ Utbildningsutskottet
○ Näringslivsutskottet
○ Aktivitetsutskottet

Presidiet behandlar ärenden beskrivna under §3.2 §3.3 och består av sju (7)
styrelseledamöter samt fyra (4) suppleanter. De ledamöter som ingår i presidiet är:

● Ordförande
● Vice Ordförande
● Skattmästare
● PR-utskottets Ordförande
● Utbildningsutskottets Ordförande
● Aktivitetsutskottets ordförande
● Näringslivsutskottets Ordförande

Presidiets suppleanter består av:

● PR-utskottets vice ordförande
● Utbildningsutskottets vice ordförande
● Aktivitetsutskottets vice ordförande
● Näringslivsutskottets vice ordförande.



Proposition 5

Kommentar:
Verksamhetsplanen är något som funnits i stadgarna länge men aldrig
fullföljts. Kan vara en bra idé att sätta ansvaret på någon för att få det gjort.
Även ansvaret över propositioner osv har varit luddigt tidigare och bör
åtminstone ledas av ordförande, men hen kan självklart tillsätta en
projektgrupp till detta som hjälp.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§5.1 Föreningsordförande

Föreningens ordförande leder styrelsens arbete och sammankallar till styrelsemöten
samt föreningens två (2) kollegium. Ordförande är högsta ansvarig för styrelsens
verksamhet.

Till:

§5.1 Föreningsordförande

Föreningens ordförande leder styrelsens arbete och sammankallar till styrelsemöten
samt föreningens två (2) kollegium. Ordförande är ansvarig över att
verksamhetsplanen inför verksamhetsåret publiceras för medlemmarna innan
den sista (31) augusti. Ordförande ansvarar även för revidering av stadgar och
policys samt verksamhetsberättelsen. Ordförande är högsta ansvarig för styrelsens

verksamhet.



Proposition 6

Kommentar:
Eftersom det har blivit vårat, tillsammans med kårens, ansvar att tillsätta
studentrepresentanter vill vi lägga detta ansvar på vice ordförande, eftersom
hen har kontakt med samsek, samt utbildningsutskottet eftersom de är
engagerade i utbildningsrelaterade frågor.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§5.2 Vice ordförande med studieansvar

Föreningens vice ordförande stöttar ordförande i dess arbete och har det
övergripande ansvaret för föreningens studiebevakning. I det löpande arbetet ingår
också medlemsansvar. Med detta avses ansvar för medlemsrelationer, dock inte
medlemsregistret se §5.11.

Till:

§5.2 Vice ordförande med studieansvar

Föreningens vice ordförande stöttar ordförande i dess arbete och har det
övergripande ansvaret för föreningens studiebevakning. I det löpande arbetet ingår
också medlemsansvar. Med detta avses ansvar för medlemsrelationer, dock inte
medlemsregistret se §5.11. Tillsammans med utbildningsutskottet ansvarar vice
ordförande dessutom för utlysning och antagning till programråden vid
institutionen, institutionsstyrelsen samt Uppsalaekonomernas
utbildningsutskott. Tillsammans med utbildningsutskottet ska vice ordförande
ha en kontinuerlig dialog med representanterna i programrådet,
institutionsstyrelsen och Uppsalaekonomernas utbildningsutskott om ärenden
som tas upp.



Proposition 7

Kommentar:
Vi föreslår att det blir ordföranden i respektive utskotts ansvar att se så
uteslutna medlemmar inte närvarar vid evenemang samt att endast
medlemmar deltar vid evenemang där detta är ett krav.

Speciellt för §5.5 blir även ansvar tillsammans med vice ordförande för
utlysning av poster till programråd, institutionsstyrelsen samt
Uppsalaekonomernas utbildningsutskott.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§5.4 Ordförande för PR-utskottet

Ordförande för PR-utskottet ansvarar för hemsidan, sociala medier och annan
information till medlemmarna. Ordförande för PR-utskottet har ansvar för att
marknadsföra föreningen och dess aktiviteter. Ordförande för PR-utskottet kan
tillsammans med vice ordförande utse en projektgrupp vars medlemmar adjungeras
in för den valda perioden.

§5.5 Ordförande för utbildningsutskottet

Föreningens utbildningsutskottsordförande har övergripande ansvar för
utbildningsutskottets aktiviteter och möten samt ansvarar för utskottets arbete
framåt. Ordförande för utbildningsutskottet kan tillsammans med vice ordförande
utse en projektgrupp vars medlemmar adjungeras in för den valda perioden.

§5.6 Ordförande för aktivitetsutskottet

Föreningens aktivitetsutskottsordförande har övergripande ansvar för
aktivitetsutskottets aktiviteter och möten samt ansvarar för utskottets arbete framåt.



Ordförande för aktivitetsutskottet kan tillsammans med vice ordförande utse en
projektgrupp vars medlemmar adjungeras in för den valda perioden.

§5.7 Ordförande för näringslivsutskottet

Föreningens näringslivsutskottsordförande har övergripande ansvar för
näringslivsutskottets aktiviteter och möten samt ansvarar för utskottets arbete
framåt. Ordförande för näringslivsutskottet kan tillsammans med vice ordförande
utse en projektgrupp vars medlemmar adjungeras in för den valda perioden.

Till:

§5.4 Ordförande för PR-utskottet

Ordförande för PR-utskottet ansvarar för hemsidan, sociala medier och annan
information till medlemmarna. Som ordförande i utskottet har hen även tillgång
till medlemsregistret och är därmed ansvarig för att säkerställa att endast
medlemmar deltar vid utskottets evenemang, om detta är ett krav, och även så
inga uteslutna medlemmar deltar. Ordförande för PR-utskottet har ansvar för att
marknadsföra föreningen och dess aktiviteter. Ordförande för PR-utskottet kan
tillsammans med vice ordförande utse en projektgrupp vars medlemmar adjungeras
in för den valda perioden.

§5.5 Ordförande för utbildningsutskottet

Föreningens utbildningsutskottsordförande har övergripande ansvar för
utbildningsutskottets aktiviteter och möten samt ansvarar för utskottets arbete
framåt. Som ordförande i utskottet har hen även tillgång till medlemsregistret
och är därmed ansvarig för att säkerställa att endast medlemmar deltar vid
utskottets evenemang, om detta är ett krav, och även så inga uteslutna
medlemmar deltar. Tillsammans med vice ordförande ansvarar ordförande för
utbildningsutskottet dessutom för utlysning och antagning till programråden
vid institutionen, institutionsstyrelsen samt Uppsalaekonomernas
utbildningsutskott. Tillsammans med vice ordförande ska ordförande för
utbildningsutskottet ha en kontinuerlig dialog med representanterna i
programrådet, institutionsstyrelsen och Uppsalaekonomernas
utbildningsutskott om ärenden som tas upp. Ordförande för utbildningsutskottet



kan tillsammans med vice ordförande utse en projektgrupp vars medlemmar
adjungeras in för den valda perioden.

§5.6 Ordförande för aktivitetsutskottet

Föreningens aktivitetsutskottsordförande har övergripande ansvar för
aktivitetsutskottets aktiviteter och möten samt ansvarar för utskottets arbete framåt.
Som ordförande i utskottet har hen även tillgång till medlemsregistret och är
därmed ansvarig för att säkerställa att endast medlemmar deltar vid utskottets
evenemang, om detta är ett krav, och även så inga uteslutna medlemmar deltar.
Ordförande för aktivitetsutskottet kan tillsammans med vice ordförande utse en
projektgrupp vars medlemmar adjungeras in för den valda perioden.

§5.7 Ordförande för näringslivsutskottet

Föreningens näringslivsutskottsordförande har övergripande ansvar för
näringslivsutskottets aktiviteter och möten samt ansvarar för utskottets arbete
framåt. Som ordförande i utskottet har hen även tillgång till medlemsregistret
och är därmed ansvarig för att säkerställa att endast medlemmar deltar vid
utskottets evenemang, om detta är ett krav, och även så inga uteslutna
medlemmar deltar. Ordförande för näringslivsutskottet kan tillsammans med vice
ordförande utse en projektgrupp vars medlemmar adjungeras in för den valda
perioden.



Proposition 8

Kommentar:
Eftersom det har blivit vårat, tillsammans med kårens, ansvar att tillsätta
studentrepresentanter vill vi lägga detta ansvar på vice ordförande, eftersom
hen har kontakt med samsek, samt utbildningsutskottet eftersom de är
engagerade i utbildningsrelaterade frågor.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§5.9 Vice ordförande för utbildningsutskottet

Vice ordförande leder tillsammans med sin ordförande utskottets arbete framåt. Vice
ordförande för utbildningsutskottet kan tillsammans med ordförande utse en
projektgrupp vars medlemmar adjungeras in för den valda perioden.

Till:

§5.9 Vice ordförande för utbildningsutskottet

Vice ordförande leder tillsammans med sin ordförande utskottets arbete framåt. Vice
ordförande för utbildningsutskottet kan tillsammans med ordförande utse en
projektgrupp vars medlemmar adjungeras in för den valda perioden. Tillsammans
med vice ordförande och ordförande för utbildningsutskottet ansvarar vice
ordförande för utbildningsutskottet dessutom för utlysning och antagning till
programråden vid institutionen, institutionsstyrelsen samt Uppsalaekonomernas
utbildningsutskott. Tillsammans med vice ordförande och ordförande för
utbildningsutskottet ska vice ordförande för utbildningsutskottet ha en
kontinuerlig dialog med representanterna i programrådet, institutionsstyrelsen
och Uppsalaekonomernas utbildningsutskott om ärenden som tas upp.



Proposition 9

Kommentar:

Ändring i formulering gällande hur många generaler vi har så det formuleras
överensstämmande med resten av stadgarna.

T.ex. i §8 Generaler formuleras det: ”Föreningens generaler, två (2) till tre (3)”.

Att ändra:

§5.12.3 Generaler
Föreningens tre generaler ansvarar för invigningen av föreningens nya medlemmar.
Generalerna arbetar direkt under Föreningens ordförande, vice ordförande och
skattmästare och är således inte medlemmar av något utskott.

Till:

§5.12.3 Generaler
Föreningens 2 (två) till 3 (tre) generaler ansvarar för invigningen av föreningens nya
medlemmar. Generalerna arbetar direkt under Föreningens ordförande, vice
ordförande och skattmästare och är således inte medlemmar av något utskott.



Proposition 10

Kommentar:
Vi tror att det skulle vara till styrelsens gynning om styrelseprotokollen kom
till mer användning. Publiceras detta inom 2 veckor efter styrelsemötet har de
styrelseledamöter som inte kunnat närvara vid mötet chans att läsa vad som
beslutats om innan nästa möte, vilket vi tror skulle förbättra
kommunikationen inom styrelsen.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§6.2 Möten

Styrelsen skall sammanträda regelbundet och dessa möten skall protokollföras av
sekreterare och justeras av en ledamot som väljs vid varje möte. Till mötet kan
styrelsen välja att adjungera ytterligare personer. Styrelsen kan även välja att
adjungera personer för hela verksamhetsåret. Dessa har då rätt att delta i alla
styrelsemöten och andra organ som styrelsen förfogar över från det att styrelsen
fattat beslut om verksamhetsårsadjungering tills dess styrelsen häver denna
adjungering eller nästa Föreningskollegium.

Till:

§6.2 Möten

Styrelsen skall sammanträda regelbundet och dessa möten skall protokollföras av
sekreterare och justeras av en ledamot som väljs vid varje möte. Det justerade
protokollet ska publiceras på hemsidan två (2) veckor efter att mötet har ägt
rum. Till mötet kan styrelsen välja att adjungera ytterligare personer. Styrelsen kan
även välja att adjungera personer för hela verksamhetsåret. Dessa har då rätt att
delta i alla styrelsemöten och andra organ som styrelsen förfogar över från det att
styrelsen fattat beslut om verksamhetsårsadjungering tills dess styrelsen häver
denna adjungering eller nästa Föreningskollegium.



Proposition 11

Kommentar:
Denna regel om 1000 kronor har nog varit oskriven tidigare, så nu skriver vi
den! Undantag gäller kostnader som signeras med kontrakt istället, såsom
lokalhyra.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§7.1 Utskottens ekonomi

Utskottens budgetram fastställs vid Majkollegiet och redovisas vid nästföljande
Majkollegiet. Utskotten fattar beslut om budget utifrån den av Majkollegiet
fastställda budgetramen senast sista (31) augusti och redovisas i samband med
föreningens budget, se §6.5. Utskotten kan ansöka om ytterligare medel hos
styrelsen. Utskottens överskott från aktiviteter tillfaller föreningen. Styrelsen kan fatta
beslut om att dessa ska skänkas till välgörande ändamål.

Till:

§7.1 Utskottens ekonomi

Utskottens budgetram fastställs vid Majkollegiet och redovisas vid nästföljande
Majkollegie. Utskotten fattar beslut om budget utifrån den av Majkollegiet fastställda
budgetram senast sista (31) augusti och redovisas i samband med föreningens
budget, se §6.5. Utskotten kan ansöka om ytterligare medel hos styrelsen.
Överskrider kostnaden för en utgift tusen (1000) kronor ska den röstas igenom
av de röstberättigade. Undantag är exempelvis lokalhyra då ordförande
godkänner kostnaden genom att signera ett kontrakt. Undantag får ske om
ärendet är brådskande med en firmatecknares godkännande. Utskottens
överskott från aktiviteter tillfaller föreningen. Styrelsen kan fatta beslut om att dessa
ska skänkas till välgörande ändamål.



Proposition 12

Kommentar:

Vi vill göra det möjligt för de som sökt generaler att engagera sig i styrelsearbete och
driva projekt under hela läsåret de blivit tillsatta och inte enbart den termin de blivit
tilldelade. De kommer därmed vara adjungerade i styrelsen hela läsåret. Detta
eftersom ett intresse kan finnas hos någon av dem att engagera sig mer och detta
intresse ska inte hejdas och bara vara möjligt en termin.

Stavfel höstterminen som rättats till.

Att ändra:

§8 Generaler
Föreningens generaler, två (2) till tre (3) för höstterminen och två (2) till tre (3) för
vårterminen, väljs vid föreningskollegiet likt de övriga förtroendeposterna.
Generalerna kliver på sitt uppdrag direkt efter föreningskollegiet. Detta innebär att
deras uppdrag sträcker sig från det datum föreningskollegiet hålls tills presentation
av invigningsutvärderingar och överlämning till nästkommande generaler har skett.
Generalernas uppdrag följer därmed inte föreningens verksamhetsår.
Hösterminens/vårterminens generaler räknas endast som adjungerade i styrelsen
under sin termin och får endast närvara vid styrelsemöten under den terminen.

Till:

§8 Generaler
Föreningens generaler, två (2) till tre (3) för höstterminen och två (2) till tre (3) för
vårterminen, väljs vid föreningskollegiet likt de övriga förtroendeposterna.
Generalerna kliver på sitt uppdrag direkt efter föreningskollegiet. Detta innebär att
deras uppdrag sträcker sig från det datum föreningskollegiet hålls tills presentation
av invigningsutvärderingar och överlämning till nästkommande generaler har skett.
Generalernas uppdrag följer därmed inte föreningens verksamhetsår.
Hösterminens/vårterminens generaler räknas endast som adjungerade i styrelsen
under sin termin och får endast närvara vid styrelsemöten under den terminen.
Samtliga generaler är adjungerade i styrelsen hela verksamhetsåret, även den
termin de inte ansvarar för invigningen. De uppmuntras att engagera sig i
styrelsearbetet och att anordna projekt och aktiviteter om intresset finns hos
någon eller några av generalerna.



Proposition 13

Kommentar:
Eftersom vi föreslår att valberedningen, liksom resten av förtroendeposterna,
väljs vid föreningskollegiet efter nominering av valberedningen vill vi även
ändra detta i stadgarna.

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande:

Att ändra:

§9 Valberedningen

Består av tre (3) personer, varav en ordförande, och har till uppgift att arbeta fram ett
förslag på vilka personer som kan väljas till förtroendeposter samt ge förslag på
revisor(er). Valberedning väljs på Majkollegiet. I de fall Majkollegiet inte kan välja
valberedning, eller den händelse att en eller flera ledamöter av valberedningen
lämnar sitt uppdrag, äger styrelsen rätt till att utse valberedning, efter två (2) veckors
utlysning av posterna. Valberedningen skall då tillsättas senast sex (6) veckor innan
föreningskollegiet. Den ledamot av valberedningen som avser kandidera till styrelsen
eller andra av Föreningskollegiet tillsatta poster ska lämna valberedningen senast
två (2) månader innan Föreningskollegiet och informera styrelsen om detta.
Valberedningens förslag till förtroendeposter skall inkomma till styrelsen för
publicering senast tre (3) veckor innan föreningskollegiet. Om en av valberedningen
nominerad kandidat drar tillbaka sin kandidatur innan kollegiet sammanträder
åligger det inte valberedningen att presentera en ny kandidat i det läget.



Till:

§9 Valberedningen

Består av tre (3) personer, varav en ordförande, och har till uppgift att arbeta fram ett
förslag på vilka personer som kan väljas till förtroendeposter samt ge förslag på
revisor(er). Valberedning väljs på Majkollegiet Föreningskollegiet efter nominering
av tidigare valberedning. I de fall Majkollegiet Föreningskollegiet inte kan välja
valberedning, eller den händelse att en eller flera ledamöter av valberedningen
lämnar sitt uppdrag, äger styrelsen rätt till att utse valberedning, efter två (2) veckors
utlysning av posterna. Valberedningen skall då tillsättas senast sex (6) veckor innan
föreningskollegiet. Den ledamot av valberedningen som avser kandidera till styrelsen
eller andra av Föreningskollegiet tillsatta poster ska lämna valberedningen senast
två (2) månader innan Föreningskollegiet och informera styrelsen om detta.
Valberedningens förslag till förtroendeposter skall inkomma till styrelsen för
publicering senast tre (3) veckor innan föreningskollegiet. Om en av valberedningen
nominerad kandidat drar tillbaka sin kandidatur innan kollegiet sammanträder
åligger det inte valberedningen att presentera en ny kandidat i det läget.


