PROPOSITION ANGÅENDE STADGAN
Att i kapitel 2 Medlemskap stryka
§1

Studenter som studerar inom SHV:s verksamhetsområde enligt 1 kap 1§ äger rätt att teckna
medlemskap i SHV.

Till förmån för
§1

Studenter som studerar inom SHV:s verksamhetsområde enligt 1 kap 1§ äger rätt att teckna
ordinarie medlemskap i SHV.

Att i kapitel 2 Medlemskap stryka
§3

Medlem är skyldig att rätta sig efter Studentkårens stadgar, föreskrifter och beslut. Medlem
äger rätt att ta del av studentkårens samtliga handlingar som inte är sekretessbelagda. Person
som är berörd eller omnämnd i sekretessbelagda dokument har rätt att ta del av dessa.

Till förmån för
§3

Medlem är skyldig att handla efter Studentkårens stadgar, föreskrifter , beslut. Medlem
äger rätt att ta del av studentkårens samtliga handlingar som inte är sekretessbelagda. Person
som är berörd eller omnämnd i sekretessbelagda dokument har rätt att ta del av dessa.

Att i kapitel 2 Medlemskap stryka
§4

En stödmedlem är en fysisk person som har betalat in stödmedlemsavgift till SHV.
Medlemskapet gäller ett år i taget. En stödmedlem har rätt att:
- deltaga vid Studentkårens evenemang.

Till förmån för
§4

En stödmedlem är en fysisk person som har betalat in stödmedlemsavgift till SHV.
Medlemskapet gäller ett år i taget. Utöver de rättigheter som stipuleras i stadgan har
stödmedlem rätt att :
-

Delta vid studentkårens evenemang på samma premisser som ordinarie medlemmar

Att i kapitel 2 Medlemskap stryka
§6

En hedersmedlem är en fysisk person som under lång tid haft ett gott samarbete med
Studentkåren och visat stor välvilja gentemot densamma. Hedersmedlem utses av fullmäktige.
En hedersmedlem har samma rättigheter som en stödmedlem.

Till förmån för
§6

En hedersmedlem är en fysisk person som under lång tid haft ett gott samarbete med
Studentkåren och visat stor välvilja gentemot densamma. Hedersmedlem utses av fullmäktige.
Fullmäktige kan även upphäva ett hedersmedlemskap om det anses nödvändigt. En
hedersmedlem har samma rättigheter som en stödmedlem.

Att i kapitel 4 Fullmäktige, §7 ”VårFUM I ska:” stryka
Revidera styrdokument
Till förmån för
Revidera policydokument

Att i kapitel 4 Fullmäktige §11 stryka
Ledamöter av kårstyrelsen har yttrande- och yrkanderätt på FUM.

Att till kapitel 4 Fullmäktige foga
§12 Ledamöter och suppleanter av kårstyrelsen har yttrande- och yrkanderätt på FUM och kan inte
vara fullmäktigeledamöter.
Och därefter konsekvensändra § numreringen.

Att till kapitel 4 Fullmäktige foga
§ 13 Anställda i SHV har närvaro- och yttranderätt på FUM.
Och därefter konsekvensändra § numreringen.

Att i kapitel 4 Fullmäktige stryka
§ 13 Varje medlem i SHV har närvarorätt och yttranderätt vid FUM samt äger rätt att lämna motion
till FUM. Motion ska vara Kårstyrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.
Till förmån för
§ 13 Varje ordinarie medlem i SHV har närvaro-, yttrande och yrkanderätt vid FUM samt äger rätt
att lämna motion till FUM. Motion ska vara Kårstyrelsen tillhanda senast två veckor innan
mötet.

Att till kapitel 4 Fullmäktige foga
§16

Propositioner ska finnas tillgängliga på studentkårens expedition, samt SHV:s webbplats, senast
fyra veckor innan mötet.

Och därefter konsekvensändra § numreringen.

Att i kapitel 4 Fullmäktige §20 stryka
Extra FUM ska hållas då talmannen kallar till möte enligt 6.24 eller då endera:
¼ av medlemmarna
revisor tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige
Kårstyrelse tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige så skriftligen begär.

Till förmån för
Extra FUM ska hållas då Talman kallar till möte enligt 4.23 eller då endera:
¼ av de ordinarie medlemmarna
revisor tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige
Kårstyrelse tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige så skriftligen begär.

Att i kapitel 5 Kårstyrelsen stryka
§5

Kårstyrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet, vid lika röstetal gäller

Till förmån för
§5

Kårstyrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet, om detta är svårt att uppnå skall vidare diskussion uppmuntras. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

Att i kapitel 8 Underorganisationer stryka
§3

Kallelse till Årsmöte ska anslås på Studentkårens anslagstavlor senast tre veckor innan mötet.
Möteshandlingar ska finnas tillgängliga på kårexpedition senast en vecka innan mötet.

Till förmån för
§3

Kallelse till Årsmöte ska anslås på Studentkårens anslagstavlor samt SHV:s webbplats senast tre
veckor innan mötet. Möteshandlingar ska finnas tillgängliga på kårexpedition senast en vecka
innan mötet.

Att till kapitel 8 underorganisationer foga
§4

På underorganisationers årsmöte har samtliga ordinarie medlemmar närvaro-, yttrande-,
yrkande- och rösträtt. Stöd-, sponsor och hedersmedlemmar har närvarorätt i mån av plats samt
yttranderätt. Samtliga studenter har närvarorätt i mån av plats.

Och därefter konsekvensändra § numreringen.

Att i kapitel 8 Underorganisationer stryka
§5

Underorganisationers årsmöte väljer styrelse bestående av studenter som betalar medlemskap
till SHV under kommande verksamhetsår och som är studerande vid Högskolan Väst

Till förmån för
§5

Underorganisationers årsmöte väljer styrelse bestående av studenter som betalar ordinarie
medlemskap till SHV och som är studerande vid Högskolan Väst under hela sin mandatperiod

Att i kapitel 8 Underorganisationer stryka
§7

Nyvald styrelse tillträder efter godkännande av Kårstyrelsen. För godkännande krävs
undertecknat protokoll från årsmöte och konstituerande möte.

Till förmån för
§7

Nyvald styrelse ansöker om godkännande hos Kårstyrelsen, för att kunna godkännas krävs
undertecknat protokoll från årsmöte och konstituerande möte. Nyvald styrelse tillträder efter
Kårstyrelsens godkännande.

Att till stadgan foga
9. Fyllnadsval i underorganisationer
§1

Styrelsemöten med fyllnadsval ska anslås på Studentkårens anslagstavlor och SHV:s webbplats
senast tre veckor innan mötet.

§2

Vid beslut om fyllnadsval har samtliga ordinarie medlemmar rösträtt.

§3

Efter styrelsemöte med fyllnadsval ska undertecknat protokoll inlämnas till kårstyrelsen för
godkännande.

Och därefter konsekvensändra kapitelnumreringen

Att i kapitel 10 Studentkårens räkenskaper stryka
§2

De styrelser som har ekonomiskt ansvar eller delegerat ekonomiskt självstyre är Kårstyrelsen
samt de underorganisationer som FUM har beviljat detta till. Vilka underorganisationer som
har eget ekonomiskt ansvar eller delegerat ekonomiskt självstyre framgår av stadgebilagan.

§3

Underorganisationer som vill ha delegerat ekonomiskt självstyre ansöker hos Kårstyrelsen. En
sådan ansökan kan utredas med hjälp av revisorerna.

§4

Kårstyrelsen har rätt att ta bort det delegerade ansvaret från underorganisationer om
underorganisationen begär det eller om underorganisationen misskött sin ekonomi.

Till förmån för
§2

Kårstyrelsen är ytterst ekonomiskt ansvariga för SHVs ekonomi och är skyldiga att följa den av
Fullmäktige beslutade budgeten. Vid önskemål om att fatta beslut utanför budgetens ramar
måste detta beslutas om av fullmäktige.

§3

Underorganisationer har rätt att fatta ekonomiska beslut i enlighet med den, av kårstyrelsen,
godkända budgeten.

§4

Kårstyrelsen har rätt att upphäva underorganisationers ekonomiska beslut som inte är i enlighet
med studentkårens verksamhet.

§5

Kårstyrelsen har rätt att frånta en underorganisation sin rätt att fatta ekonomiska beslut om
underorganisationens styrelse misskött sina uppgifter.

