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Kapitel 1 Syfte 

§ 1 Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS) är en 

studerandesammanslutning vars syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen 

av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Handelshögskolan vid 

Göteborgs Universitet (HGU) samt i övrigt tillvarata medlemmarnas 

gemensamma intressen. 

 

Kapitel 2 Organisation 

§ 1 HHGS juridiska namn är Handelshögskolans i Göteborg Studentkår. 

§ 2 HHGS officiella namn på engelska är; “the Student Union of the School of 

Business, Economics and Law”. 

§ 3 HHGS verksamhetsår och räkenskapsår löper från den 1 februari till den 31 

januari. 

§ 4 HHGS har sitt säte i Göteborg. 

§ 5 HHGS högst beslutande organ är årsmötet och därefter kårledningen. 

§ 6 HHGS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 

 

Kapitel 3 Medlemskap 

§ 1 HHGS består av studerandemedlemmar och stödmedlemmar. 

§ 2 Rätt att vara studerandemedlem tillfaller samtliga inskrivna studenter vid HGU 

samt personer som ingår i kårledningen. 

§ 3 Studerandemedlemskap tecknas antingen för hela studietiden eller för en (1) 

termin åt gången. 

§ 4 Studerandemedlem har rösträtt vid årsmöte samt i kårval. 

§ 5 Studerandemedlem har rätt att ta del av samtliga styrdokument och policies, 

årsmötesprotokoll samt protokoll från kårledningens möten. 

§ 6 Rätt att bli stödmedlem tillfaller alla som inte studerar på Handelshögskolan vid 

Göteborgs Universitet. 

§ 7 Stödmedlemskap tecknas för två (2) terminer eller en (1) vecka.  
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§ 8 Stödmedlem har inte rösträtt vid årsmöte eller i kårval. Stödmedlemmar får 

tillåtas delta på aktiviteter i pub- och festverksamhet samt vara medlem i HHGS 

föreningar. I övrigt tillfaller inga rättigheter och stödmedlemmar betraktas som 

ickemedlemmar. 

§ 9 Studerandemedlemskap upphör att gälla när den period för vilken man tecknat 

medlemskap löper ut, alternativt när studierna vid HGU avslutas. 

Stödmedlemskap upphör att gälla när den period för vilken man tecknat 

medlemskap löper ut. Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i HHGS. 

Medlemskapet upphör att gälla den första vardagen efter att kårledningen 

mottagit underrättelsen om uppsägning. Medlemsavgift som inbetalats i förskott 

ska inte återbetalas vid eventuell uppsägning av medlemskap utan ska anses vara 

förverkad. 

 

Kapitel 4 Kårledning 

§ 1 HHGS kårledning väljs i kårval. 

Om det uppstår vakanser i kårledningen tillsätts dessa av kårledningen om 

kårledning finner det nödvändigt. 

§ 2 Kårledningen utgörs av 

a) Kårordförande 

b) Vice Kårordförande 

c) Ekonomiansvarig 

d) Utbildningsutskottets Ordförande 

e) Näringslivsutskottets Ordförande 

f) Förenings- och projektansvarig 

g) Internationella Utskottets Ordförande 

h) Förvaltningsutskottets Ordförande 

i) Evenemangsutskottets Ordförande 

j) Marknadsföringsutskottets Ordförande 

§ 3 Varje ledningsmedlem ansvarar för sitt verksamhetsområde. 
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§ 4 Kårledningen ansvarar gemensamt för HHGS verksamhet och ekonomi i stort 

samt för att leda HHGS genom att utveckla och förvalta organisationen. 

§ 5 Kårledningen sammanträder när kårordförande eller vice kårordförande kallar till 

möte eller när en majoritet av kårledningens medlemmar begär det. 

§ 6 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid kårledningens möten tillkommer 

kårledningens medlemmar. 

§ 7 Kårledningsmöten är beslutförda när minst hälften av ledamöterna är 

närvarande, dessa möten skall protokollföras. Protokoll ska justeras av 

mötesordförande, mötessekreterare, kårordförande och av mötet vald 

justeringsperson samt anslås och hållas tillgängliga på organisationens hemsida 

och under kontorstid senast en vecka efter mötet. 

§ 8 De arvoderade ledamöterna i kårledning är kårordförande, ekonomiansvarig, 

näringslivsutskottets ordförande och utbildningsutskottets ordförande. 

§ 9 Arvodet ska uppgå till 40% av rådande prisbasbelopp, brutto, månaden som 

arvodet betalas ut. 

 

Kapitel 5 Kårval 

§ 1 Val till HHGS kårledning (kårval) ska hållas varje år i november. 

§ 2 Alla personer är valbara till samtliga poster i HHGS kårledning. 

§ 3 Rösträtt tillkommer samtliga studerandemedlemmar som vid rösttillfället kan 

uppvisa medlemskort eller kvitto på erlagd medlemsavgift samt legitimation. 

§ 4 Kårvalet administreras av valberedningen i enlighet med HHGS valordning. 

§ 5 HHGS valordning fastställs av årsmötet. 

 

Kapitel 6 Årsmöte 

§ 1 Ordinarie årsmöte ska hållas varje år i maj. 

§ 2 Tid och plats för ordinarie årsmöte fastställs av kårledningen inom ramen för vad 

som anges i §1 av detta kapitel. 

§ 3 Kårledning ansvarar för att kalla alla studerandemedlemmar till årsmötet. 

Kallelsen ska gå ut i form av mejl och anslås på HHGS hemsida samt på HHGS 

anslagstavlor senast fyra veckor innan årsmötet. 
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§ 4 Senast två veckor innan årsmötet ska kårledningen mejla preliminär 

föredragningslista, av föregående verksamhetsårs kårledningspresidium 

upprättad verksamhetsberättelse, föregående verksamhetsårs årsredovisning 

samt eventuella förslag till beslut från kårledningen till samtliga 

studerandemedlemmar. 

§ 5 Senaste en vecka innan årsmötet ska förslag till årsmötesbeslut från 

studerandemedelemmar ha inkommit till kårledningen som ska samla ihop dessa 

förslag och senast sex dagar innan årsmötet mejla dem till samtliga 

studerandemedlemmar. 

§ 6 Närvaro- yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer alla studerandemedlemmar. 

Närvaro- och yttranderätt tillkommer HHGS revisorer. 

Närvarorätt tillkommer stödmedlemmar samt av HHGS anställd personal. 

§ 7 Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse gått ut på det sätt som föreskrivs i §3 

detta kapitel samt om minst 30 studerandemedlemmar närvarar. 

§ 8 Vid årsmötet ska åtminstone följande punkter behandlas 

a) Mötets öppnande 

b) Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare tillika 

rösträknare 

c) Fråga om mötets beslutsmässighet 

d) Fastställande av föredragningslista 

e) Granskning av föregående års verksamhetsberättelse 

f) Granskning av föregående års årsbokslut 

g) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års kårledning 

h) Val av auktoriserad revisor 

i) Val av valberedning 

j) Fastställande av medlemsavgift 

k) Mötets avslutande 

§ 9 Årsmötet ska endast behandla frågor som inkommit på förhand på det sätt som 

föreskrivs i §4 och §5 detta kapitel samt de frågor som nämns i §8 detta kapitel. 

För att årsmötet ska kunna behandla annan fråga än de nu angivna krävs att 

beslut om att lyfta frågan befalls med minst två tredjedelars majoritet. 
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§ 10 Årsmötet ska protokollföras och justerat protokoll ska finnas tillgängligt för 

studerandemedlemmar senast två veckor efter årsmötet. 

 

Kapitel 7 Extrainsatt årsmöte 

§ 1 Extrainsatt årsmöte ska hållas om det begärs av en majoritet av kårledningens 

medlemmar eller minst trettio studerandemedlemmar. 

§ 2 Begäran om extrainsatt årsmöte ska inges skriftligen till kårledningen och 

innehålla information om vilka frågor som önskas behandlas. 

§ 3 Vid extrainsatt årsmöte behandlas, utöver mötesformalia, endast de frågor som 

anges i den skriftliga begäran om detsamma. För att det extrainsatta årsmötet 

ska kunna behandla annan fråga än de nu angivna krävs att beslut om att lyfta 

frågan bifalls med minst två tredjedelars majoritet. 

§ 4 Extrainsatt årsmöte ska hållas tidigast två veckor och senast fyra veckor efter det 

att begäran om detsamma inkom. Tid och plats fastställs av kårledningen. 

§ 5 Kårledningen ansvarar för att kalla alla studerandemedlemmar till det 

extrainsatta årsmötet. Kallelsen ska gå ut i form av mejl och anslås på HHGS 

hemsida samt på HHGS anslagstavlor senast två dagar efter det att begäran 

inkom. Kallelsen ska innehålla den skriftliga begäran om extrainsatt årsmöte 

samt en av kårledningen upprättad preliminär föredragningslista. 

§ 6 Vid det extrainsatta årsmötet gäller samma regler för närvaro-, yttrande-, 

förslags- och rösträtt som vid ordinarie årsmöte. 

§ 7 Det extrainsatta årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har gått ut på det sätt 

som föreskrivs i §5 detta kapitel samt om minst trettio studerandemedlemmar 

närvarar. 

 

Kapitel 8 Medlemsmöte 

§ 1 Medlemsmöte ska hållas minst fyra gånger per år. 

§ 2 Tid och plats för medlemsmötena fastställs av kårledningen inom ramen för vad 

anges i §1 detta kapitel. 

§ 3 Kårledningen ansvarar för att bjuda in samtliga studerandemedlemmar till 

medlemsmötena. 
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§ 4 Närvaro- och yttranderätt tillkommer alla studerandemedlemmar samt 

kårledningen. 

§ 5 Vid verksamhetsårets första medlemsmöte ska medlemmar av kårledningen 

presentera sina respektive verksamhetsplaner och där tillhörande relevant 

ekonomisk information för det kommande verksamhetsåret och svara på 

medlemmarnas frågor. 

§ 6 Vid följande medlemsmöten ska medlemmarna av kårledningen redogöra för 

eventuella ändringar i verksamhetsplaner och där tillhörande revelant ekonomisk 

information som beslutats om sedan det senaste medlemsmötet, redogöra för 

vilken verksamhet som har bedrivits under samma period, redogöra för planerad 

verksamhet för perioden fram till nästa medlemsmöte samt svara på 

medlemmarnas frågor. 

§ 7 Medlemsmötena är aldrig beslutsmässiga. 

 

Kapitel 9 Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av 

kårledningen 

§ 1 Förening som uppfyller kraven i HHGS föreningspolicy ska efter ansökan hos 

kårledningen beviljas ställning som kårförening. 

§ 2 Förening som inte längre uppfyller kraven i HHGS föreningspolicy ska av 

kårledningen fråntas ställningen som kårförening. 

§ 3 Programsektioner är kårföreningar som av kårledningen utsetts att verka för 

studenter på ett specifikt verksamhetsområde inom HGU. 

§ 4 Samtliga studerandemedlemmar i HHGS hör till någon av HHGS 

programsektioner. Medlemskap i programsektionen följer av medlemskap i 

HHGS. 

§ 5 På uppdrag av kårledningen ansvarar Marskalkämbetet för att vårda och förvalta 

HHGS fanor och standar, signera, administrera och verkställa medaljering av 

honoratiores enligt Ordensstadgan. 

§ 6 Arbetsmarknadsmässor, nollning och annan av HHGS anordnad central 

verksamhet utförs på delegation av kårledningen. 

§ 7 HHGS föreningspolicy fastställs av årsmötet. 
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Kapitel 10 Revision 

§ 1 HHGS ska ha en auktoriserad revisor. 

§ 2 Revisor väljs av årsmötet. 

§ 3 Revisors uppgift är att genomföra revision av räkenskaperna, upprätta 

årsredovisning och avge revisionsberättelse till årsmötet. 

 

Kapitel 11 Uteslutning 

§ 1 Studerande- och stödmedlem som på ett allvarligt sätt stör eller hindrar HHGS 

verksamhet och utsätter annan student vid HGU eller anställd inom HHGS eller 

HGU för trakasserier kan uteslutas ur HHGS. 

§ 2 Beslut om uteslutning fattas av ordinarie eller extrainsatt årsmöte eller av 

kårledningen. 

§ 3 Beslut om uteslutning av medlem av kårledningen eller valberedningen kan 

endast fattas av ordinarie eller extrainsatt årsmöte. 

§ 4 För beslut om uteslutning som fattas av ordinarie eller extrainsatt årsmöte gäller 

samma regler för frågans anhängiggörande som för övriga frågor vid ordinarie 

eller extrainsatt årsmöte. 

§ 5 Kårledningen får inte fatta beslut om uteslutning utan att först ha underrättat 

medlemmen om skälen till det eventuella beslutet samt gett medlemmen 

möjlighet att yttra sig inför kårledningen. 

§ 6 Medlem som enligt §5 detta kapitel ska ges möjlighet att yttra sig inför 

kårledningen har rätt att inkomma med ett skriftligt yttrande eller att yttra sig i 

person inför kårledningen. 

§ 7 Beslut om uteslutning kräver bifall från samtliga kårledningsmedlemmar som 

avlägger röst i frågan. 

§ 8 Beslut om uteslutning träder i kraft när protokollet från det kårledningsmötet vid 

vilket beslutet fattades är justerat och gäller tills vidare. 

§ 9 Person som uteslutits har rätt att begära att nästkommande ordinarie årsmöte 

ska behandla frågan om uteslutning och besluta om den ska fortsätta gälla. 



 

  Antagen av årsmötet 2020-05-26 

9 (10) 

§ 10 Person som uteslutits har närvaro- och yttranderätt vid det ordinarie eller 

extrainsatta årsmöte som ska besluta om uteslutningen ska fortsätta gälla. 

 

Kapitel 12 Misstroendeförklaring 

§ 1 Misstroendeförklaring kan riktas mot medlem av kårledningen eller 

valberedningen. 

§ 2 Beslut om misstroendeförklaring fattas av ordinarie eller extrainsatt årsmöte. 

§ 3 Beslut om misstroendeförklaring innebär att personen mot vilket beslutet riktas 

tas ifrån sitt uppdrag. 

§ 4 Beslut om misstroendeförklaring kan kombineras med beslut om uteslutning. 

§ 5 Beslut om misstroendeförklaring fattas med minst två tredjedelars majoritet. 

 

Kapitel 13 Omröstning 

§ 1 Om inget annat föreskrivs i denna stadga fattas beslut med enkel majoritet. 

§ 2 Vid omröstning utgår rösträkningen alltid från det totala antalet avlagda röster. 

Nedlagda röster räknas bort. 

§ 3 Vid lika röstetal avgörs beslutet alltid genom lottning. 

 

Kapitel 14 Tolkning av stadgan 

§ 1 Mellan årsmötena beslutar kårledningen om tolkning av stadgan. 

§ 2 Under pågående ordinarie eller extrainsatt årsmöte är kårledningens tolkning av 

stadgan den gällande, om inte årsmötet beslutar om en annan tolkning. 

§ 3 Beslut enligt §2 detta kapitel fattas med enkel majoritet. 

 

Kapital 15 Ändring av stadgan 

§ 1 Beslut om ändring av stadgan fattas med minst två tredjedelars majoritet vid ett 

ordinarie eller extrainsatt årsmöte. 

§ 2 Beslutad stadgeändring träder i kraft när protokollet från det årsmöte vid vilket 

beslutet fattades är justerat, om inte årsmötet beslutar annorlunda. 

§ 3 Beslut enligt §2 detta kapitel fattas med enkel majoritet. 
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Kapitel 16 Upplösning av HHGS 

§ 1 För upplösning av HHGS krävs likalydande beslut vid två ordinarie, på varandra 

följande årsmöten mellan vilka kårval ska ha ägt rum. 

§ 2 Beslut om upplösning fattas med minst två tredjedelars majoritet vid båda 

tillfällena som stadgas i §1 detta kapitel. 

§ 3 Det årsmöte som beslutar om upplösning av HHGS beslutar även vad som ska 

göras med organisationens tillgångar. 


