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Vad är ett FUM?
Studentkårens Fullmäktige (FUM) är din möjlighet att göra din röst hörd och att påverka
Kårstyrelsens fortsatta arbete och inriktning. FUM är Studentkåren vid Högskolan Västs
högsta beslutande organ, man kan säga att FUM är Studentkårens ”chef”. FUM anordnas
fyra gånger varje år; två gånger på våren, två gånger på hösten och namnges efter termin
och nummer i ordningen.
På HöstFUM I skall fullmäktige:
– granska verksamhetsberättelse från det föregående årets
Kårstyrelse
– fastställa Studentkårens balans- och resultaträkning
– ta del av revisionsberättelsen
– pröva frågan om ansvarsfrihet för det föregående års Kårstyrelse
– gå igenom samt fastställa åsiktsdokumentet

Handlingarna innehåller vilka punkter som finns på dagordningen samt information om
mat, tid, plats och hur man anmäler sig. Anmälan till FUM är till för att säkerställa sin
rösträttsplats. Handlingarna finns att hämta på Studentkårens hemsida,
http://www.shv.hv.se, eller i pappersformat på Studentkårens kansli.
Utöver anmälda ledamöter äger alla medlemmar i Studentkåren (d.v.s. studenter som
betalt kåravgift) rätt att närvara vid mötet i mån av plats men har ingen röst- eller
förslagsrätt. Vill du ha rösträtt på mötet skickar du ett mejl till fum@shv.hv.se
innehållande namn, personnummer, telefonnummer och eventuell matallergi.

HöstFUM I 2009
Praktisk Information om HöstFUM I
Plats: Sal F123, Högskolan Väst.
Datum: Torsdagen den 24e september 2009.
Tidpunkt: 17.00
Resa: Ordnas av deltagaren själv, reseersättning utgår ej.
Mat: Någon form av mat och/eller fika kommer tilldelas de ledamöter som är
föranmälda till mötet.
Välkomna!
Kårstyrelsen
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Föredragningstexter
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av föredragningslista
5. Förfrågan om mötets behöriga utlysande
Föredragande: Kårstyrelsen
Enligt stadgan 6 §16 ska ett fullmäktigemöte annonseras minst fyra veckor innan mötet.
Mötet annonserades via affischer på campus den 26e augusti. Det har även annonserats
på webbsidan och på forumet samt via massutskick till alla studenters e-mail.
Kårstyrelsen yrkar:
att

fullmäktige finner mötet behörigen utlyst.

6. Årsberättelse 2008/2009
Föredragande: Benny Norén
Se bilaga 1
Kårstyrelsen yrkar:
att

bevilja föregående verksamhetsårs styrelse ansvarsfrihet.

7. Periodrapport - VårFUM II - HöstFUM I 2009
Föredragande: Kårstyrelsen
Se bilaga 2
Kårstyrelsen yrkar:
att

fullmäktige lägger periodrapporten till handlingarna.

8. Propositioner
Föredragande: 8.1- 8.5, 8.7- 8.9: Kårstyrelsen 8.6: Angelica Rydell
8.1 Fastställande av stadgeändringar
På VårFUM II beslutade ett enhetligt fullmäktige att bifalla Patrik Anderssons motion
med följande yrkande på stadgeändring:
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att lydelsen i stadga kapitel 5 Valberedning §5 ”Ansvara för valet av
fullmäktigeledamöter enligt stadgabilaga 1.1.” ersätts med: ”Ansvara för
valet av fullmäktiges studentledamöter enligt stadgabilaga 1.1.”
Fullmäktige beslutade även enhetligt att bifalla Patrik Anderssons motion med följande
yrkande på stadgeändring:
att det i stadgan punkt 7, Fullmäktigemötet §2 läggs till en skallsats med
lydelsen: ”fastställa fullmäktiges valda student samt utskottsledamöter
för verksamhetsåret”
Enligt punkt 12 §1 i stadgan krävs beslut av två på varandra följande FUM, under två
skilda mandatperioder för att göra ändringar i gällande stadga.
Kårstyrelsen yrkar:
att

fullmäktige fastställer förslaget på stadgeändring i punkt 5,
Valberedning §5.

att

fullmäktige fastställer förslaget på stadgeändring i punkt 7,
Fullmäktigemötet §2.

att

anse punkten för omedelbart justerad.

8.2 Ändring i stadgebilaga
Ändringar i tillsättandet utav fullmäktiges ledamöter i stadga och stadgebilaga har lett
till att ytterligare en ändring utav stadgebilaga punkt 1. Fullmäktige behöver göras.
Kårstyrelsen yrkar:
att
lydelsen ”1 utskottsledamot per utskott som utses på HöstFUM I” ersätts
med: ”1 utskottsledamot per utskott som fastställs på HöstFUM I”
att

anse punkten för omedelbart justerad.

8.3 Fastställande av student samt utskottsledamöter
Kårstyrelsen yrkar:
att

fullmäktige fastställer studentledamöterna i fullmäktige för
verksamhetsåret 09/10.

att

fullmäktige fastställer Erik Danielsson som utskottsledamot för EPOK i
fullmäktige för verksamhetsåret 09/10.

att

fullmäktige fastställer att utskottsledamotsplatsen för Härdat i fullmäktige
för verksamhetsåret 09/10 lämnas vakant.
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att

fullmäktige fastställer Daniel Dynesen som utskottsledamot för WYSIWYG i
fullmäktige för verksamhetsåret 09/10.

att

fullmäktige fastställer Gabriella Bräutigam som utskottsledamot för VästSex
i fullmäktige för verksamhetsåret 09/10.

att

fullmäktige fastställer Judith Katzeff som utskottsledamot för Fienden i
fullmäktige för verksamhetsåret 09/10.

att

fullmäktige fastställer Olle Edin som utskottsledamot för VästEko i
fullmäktige för verksamhetsåret 09/10.

8.4 Periodplan
Se bilaga 3
Kårstyrelsen yrkar:
att

Fullmäktige godkänner den föreslagna periodplanen.

8.5 Åsiktsdokumentet
Se bilaga 4
Kårstyrelsen yrkar:
att

attsatsen ”Högskolans lokaler ska vara utrustade med ett brett utbud av
hjälpmedel och stödfunktioner for att personer med funktionsnedsättning
skall kunna tillgodogöra sig högskolans fullständiga utbud av utbildningar
och kurser.” under rubriken Mångfald stryks.

att

lägga till rubriken Arbetsmiljö med följande brödtext och attsatser:
”För att studenter ska kunna ta in den kunskap som deras utbildning fordrar,
krävs det att lokalerna som studierna bedrivs i ska tillgodose så många behov
som möjligt. Alla individer är olika och studerar bra i olika miljöer, därför är
det ett måste att framförallt Campus och de läromiljöer som Högskolan
tillhandahåller har den variation av arbetsmiljö som krävs. Det är också
oerhört viktigt att de miljöer som finns håller den standard som
arbetsmiljölagen kräver och att studenterna har möjlighet att ha åsikter
kring hur detta följs.
SHV anser att:
-

Högskolan ska tillhandahålla ett varierat utbud av lokaler så att alla
studenter ska kunna hitta en plats där de trivs och kan tillgodogöra sig
kunskap.
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-

-

att

Högskolans lokaler ska vara utrustade med ett brett utbud av hjälpmedel
och stödfunktioner för att personer med funktionsnedsättning skall kunna
tillgodogöra sig högskolans fullständiga utbud av utbildningar och kurser.
Studenterna ska ha rätt att utse studerandeskyddsombud som ska
representera studenterna i arbetsmiljöfrågor.
Studerandeskyddsombuden ska ha samma möjligheter att kräva
arbetsmiljöronder och utredningar kring arbetsmiljön som de anställdas
skyddsombud.”

fastsälla åsiktsdokumentet.

8.6 Attestreglemente
Se bilaga 6
Kårstyrelsen yrkar:
att

fullmäktige fastställer attestreglementet.

8.7 Frångående av budget
Uppsägningen av vår före detta kanslichef Cim Carlsson har resulterat i en
överenskommelse som kostat studentkåren 194 843kr. Dessa pengar ryms inte i
budget och styrelsen har tillsvidare valt att belasta posten upprustning av kårhus.
Kårstyrelsen yrkar:
att

fullmäktige godkänner att 194 843kr, i budgeten avsatta för upprustning av
kårhus, istället avsätts till att betala ut avgångsvederlag till Cim Carlsson.

8.8 Ändring av stadga
I och med den ekonomiskt ovissa framtid som vi går till mötes med tanke på
kårobligatoriets avskaffande så är det att föredra att möjligöra för FUM att utforma
styrelsen från år till år efter behov och rådande ekonomiska förutsättningar utan att för
den sakens skull behöva göra stadgeändringar.
Enligt punkt 12 §1 i stadgan krävs beslut av två på varandra följande FUM, under två
skilda mandatperioder för att göra ändringar i gällande stadga. Dock så togs det på
föregående fullmäktige, VårFUM II ett beslut om att delegera sitt mandat för att snabbt
kunna göra stadgeändringar som är nödvändiga för den ekonomiska verksamheten.
Kårstyrelsen yrkar:
att

stryka paragraf 8.3 i stadgan till förmån för:
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8 § 3. Kårstyrelsen väljs i två omgångar. På HöstFUM II väljs vice ordförande
och fem ledamöter samt två suppleanter. Dessa tillträder 1 januari. På
VårFUM II väljs ordförande och fyra ledamöter samt en suppleant. Dessa
tillträder 1 juli. Om ekonomin tillåter och utrymme getts i budget har
fullmäktige möjlighet att utöver ordföranden även arvodera valfritt antal
styrelsemedlemmar.
att

stryka paragraf 8.5 till förmån för:
8 § 5. Kårstyrelsen består av
- Ordförande
- Vice Ordförande
- Näringslivsansvarig
- Sekreterare
- Kårhusgeneral
- sex verkställande ledamöter
- tre suppleanter

att

anse punkten för omedelbar justerad.

8.9 Entledigande av vice ordförande Mattias Eriksson
Se bilaga 8
Kårstyrelsen yrkar:
att

tillstryka Mattias Erikssons önskan att entlediga sig från posten som vice
ordförande. Ytterligare ett arvode på 16 875kr ska utgå till Mattias för att
utföra de arbetsuppgifter som specificeras i bilaga X

9. Motioner
Inga motioner är inkomna.
Kårstyrelsen yrkar:
att

fullmäktige anser punkten behandlad.

10. Val av studentskyddsombud
Föredragande: Kårstyrelsen
Från och med den 1 januari 2010 kommer det finnas en lag som reglerar
studentskyddsombud och dess befogenheter. Tidigare har de ombud som funnits för
studenterna på högskolan gått in under elevskyddsombud i lagen där det funnits väldigt
lite befogenheter. I och med den nya lagen och de utökade befogenheterna bör
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studentskyddsombuden väljas av studenterna precis som skyddsombud väljs av de
övriga anställda på arbetsplatsen. Tanken är att varje institution ska representeras av en
student vilket betyder totalt fyra studentskyddsombud. Arbetsbeskrivningen för
skyddsombudet finner ni i bilaga 9.

11. Fyllnadsval
Föredragande: Valberedningen
Sedan VårFUM II 2009 har tre personer valt att entlediga sig från sina respektive
uppdrag i kårstyrelsen. De poster som finns vakanta är: Näringslivsansvarig, en ledamot
och en suppleant.

12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande
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