PROPOSITION ANGÅENDE STADGEBILAGAN
Kårstyrelsen yrkar

Att i stadgebilaga stryka första kapitlet Fullmäktige
till förmån för
1. Fullmäktige
Fullmäktige är Studentkårens högst beslutande organ och ska sammanträda fyra gånger per år.
Fullmäktige består av:





En talman
En sekreterare
Upp till 20 studentledamöter
1 utskottsledamot per utskott som fastställs på HöstFUM I

1.1 val av ledamöter
Valberedning ansvarar för att bereda valet av studentledamöter.
1.1.1 Ledamöter till kårfullmäktige väljs genom öppna val bland medlemmarna i fem (5) valkretsar, en
(1) stängd per instutition vid Högskolan Väst samt en (1) öppen.
1.1.2 Fullmäktigemandaten fördelas enligt de nominerade med flest röster per institution, upp till fyra
(4) mandat per institution och därefter enligt flest röster oberoende av institutionstillhörighet i en
öppen valkrets.
1.1.3 Valet ska hållas under minst fem arbetsdagar och ska vara stängt minst en vecka innan HöstFUM
I
1.1.4 Rösträtt vid valet tillkommer envar som på valdagen är ordinarie medlem i Studentkåren vid
Högskolan Väst. Röstberättigad äger rätt att rösta på maximalt 20 kandidater och minimalt 0
kandidater.
1.1.5 Valbar till Fullmäktige är medlem i Studentkåren vid Högskolan Väst
1.1.6 Nominering av kandidater lämnas senast 7 dagar innan första valdag.
1.1.7 Rätt att nominera har medlem i Studentkåren vid Högskolan Väst.
1.1.7 För att bli vald krävs det att kandidaten fått minst 4 % av antalet röstande.
1.1.8 När det inte går att särskilja två personer genom röstförfarande ska lottning avgöra.
1.2 Fyllnadsval av ledamöter
1.2.1 Inom två veckor från den tidpunkt då antalet ledamöter i fullmäktige understiger 15 eller om
antalet ledamöter inte uppgår till 15 efter ordinarie val, ska fyllnadsval utlysas, oavsett tid på året
1.2.2 Fyllnadsval förrättas bland studentkårens alla medlemmar enligt en öppen valkrets.
1.2.3 Fyllnadsval förrättas på samma sätt som ordinarie val.

1.3. Rättigheter
1.3.1. Alla studenter
Studenter som studerar inom SHV:s verksamhetsområde enligt stadgan 1 kap 1§ har följande
rättigheter under FUM:
- Närvaro i mån av plats.
1.3.2. Medlemmar
Medlemmar i SHV enligt stadgan 2 kap 1§ har följande rättigheter på FUM:
- Närvarorätt
- Motionsrätt
- Rätt att försvara sin motion
- Yttranderätt
1.3.3 Studentledamot
För att vara studentledamot krävs det att man är medlem i SHV enligt stadgan 2 kap 1§. Som
studentledamot har man följande rättigheter under FUM:
- Yrkanderätt
- Rösträtt
1.3.4. Utskottsledamot
En utskottsledamot väljs på utskottets årsmöte. För att kunna väljas till utskottsledamot krävs att man
är medlem i SHV enligt stadga 2 kap 1§. Som utskottsledamot har man följande rättigheter under
FUM:
- Yrkanderätt
- Rösträtt
1.3.5. Stödmedlem & Sponsormedlem
Stödmedlemmar och sponsormedlemmar i Studentkåren vid Högskolan Väst har följande rättigheter:
- Närvarorätt på FUM i mån om plats
- Yttranderätt

Att till kapitel 2 Kårstyrelsen foga
Kårstyrelsen består av totalt 8-13 ledamöter och 3-4 suppleanter.

Att i kapitel 4.1 Medlemskap i programutskott stryka
EPOK
Personalvetare med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
Human Factors
Kultur- och samhällsanalys Samhälle, hav och sjöar
Kulturvetenskap, magisterprogram
Till förmån för
EPOK
Personalvetare med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
Human Factors
Kultur- och samhällsanalys Samhälle, hav och sjöar
Kulturvetenskap, magisterprogram
Samhällsförändring och social handling, magisterprogram

Att i kapitel 4.1 Medlemskap i programutskott stryka
FLINT
Samtliga program under institutionen för Ingenjörsvetenskap (IV)
Till förmån för
FLINT
Samtliga program under institutionen för Ingenjörsvetenskap (IV) med undantag av Datateknisk
systemutveckling och Nätverksteknik med IT-säkerhet.

Att i kapitel 4.1 Medlemskap i programutskott stryka
PUST
Lärarprogrammen
Socialpedagog
Till förmån för
PUST
Lärarprogrammen
Socialpedagog
Barn- och ungdomsvetenskap, magisterprogram
Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magisterprogram

Att i kapitel 4.1 Medlemskap i programutskott stryka
HÄRDAT
Hälsovetare med inriktning mot hälsopromotion

Till förmån för
HÄRDAT
Hälsovetare med inriktning mot hälsopromotion
Pedagogik med inriktning mot hälsopromotion

Att i kapitel 4.1 Medlemskap i programutskott stryka
Program utan direkt programutskott
Pedagogik med inriktning mot hälsopromotion
Barn- och ungdomsvetenska, magisterprogram
Samhällsförändring och social handling, magisterprogram
Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magisterprogram

Att till stadgebilagan foga
4.4 Studentkårens medlemskap
SHV är medlem i:
SFS- Sveriges förenade studentkårer
Samverkande Studenter – SamS
Arbetsgivaralliansen
Och därefter konsekvensändra kapitelindelningen

Att till kapitel 4.3 Dagordning för underorganisationers årsmöte foga
17. Val av ekonomiansvarig
Och därefter konsekvensändra punktnumreringen

Att

i kapitel 5.2 Partipolitiskt stryka

Samarbeten
Studentkåren bör inte sluta något samarbetsavtal med en partipolitisk organisation, utan endast
uttrycka politiska åsikter i studentrelevanta frågor och hålla sig till påverkansdokumentet så
långt som möjligt. Vi anses inte bundna om vi tillsammans med en partipolitisk organisation
genomför ett evenemang där vi uttrycker gemensamma åsikter.
Till förmån för
Samarbeten
Studentkåren bör inte sluta något samarbetsavtal med en partipolitisk organisation.
Studentkåren uttrycker politiska åsikter i studentrelevanta frågor och håller sig till
åsiktsdokumentet i de frågor som regleras där. Vi anses inte bundna om vi tillsammans med en
partipolitisk organisation genomför ett evenemang där vi uttrycker gemensamma åsikter.

Att i kapitel 5.3 Fackligt stryka
Samarbeten
Studentkåren anses vara obunden så länge organisationen är öppen för samarbeten med alla
fackliga organisationer. Om den fackliga organisationen är villig att ge stöd i form av pengar
till Studentkåren är det viktigt att det i samarbetsavtalet tydligt står att Studentkåren äger rätt
att använda pengarna till sådant som gynnar samtliga studenter och aldrig tvingas framföra den
fackliga organisationens åsikter eller begränsar Studentkårens rätt att ut trycka sina åsikter.
Det är okej att fackliga organisationer förmedlar sin marknadsföring genom skriftligt material i
våra välkomstpåsar, deltar på arbetsmarknadsdagar och introduktionsdagar så länge
studentkåren inte nekar en organisation att delta på samma villkor av annat skäl än platsbrist.
Till förmån för
Samarbeten
Studentkåren anses vara obunden så länge organisationen är öppen för samarbeten med alla
fackliga organisationer. Om den fackliga organisationen är villig att ge stöd i form av pengar
till Studentkåren är det viktigt att det i samarbetsavtalet tydligt står att Studentkåren äger rätt
att använda pengarna till sådant som gynnar samtliga studenter och aldrig tvingas framföra den
fackliga organisationens åsikter eller begränsar Studentkårens rätt att ut trycka sina åsikter.
Det är okej att fackliga organisationer förmedlar sin marknadsföring genom skriftligt material i
våra välkomstpåsar, deltar på arbetsmarknadsdagar och introduktionsdagar så länge
studentkåren inte nekar en annan organisation att delta på samma villkor av annat skäl än
platsbrist.

