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Proposition 1 – Ändring av beräkningsgrund för arvoderade ledamöter i HHGS 
kårledning 

Bakgrund: Idag beräknas den arvodering som en heltidsysselsatt kårledningsledamot erhåller utifrån 
ersättningen denne skulle erhållit om den studerade med tillägg för extra kostnader tillförenliga med 
uppdraget och bostadsbidrag. För att underlätta det adminsitrativa arbetet och förtydliga vad de 
arvoderade ledamöternas ersättning ska uppgå till, samt vilka som har rätt till arvodering för deras 
arbete föreslås följande tillägg i stadgarna under Kapitel 4:  

 
Proposition: §8 De arvoderade kårledningsledamöter är Kårordförande, Ekonomiansvarig, 
Näringslivsutskottets Ordförande och Utbildningsutskottets Ordförande.  

§9 Arvodet ska uppgå till 40% av rådande prisbasbelopp, brutto, månaden som arvodet betalas ut.  

Genom dessa ändringar föreslår vi att korrigera kapitel 6 §8 så att frågan om arvodering av 
kårledningsledamöter inte måste tas upp på varje årsmöte. Ny formulering av Kapital 6 8§ föreslås på 
så vis:  

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 
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Proposition 2: Antagning av Policies 
 
Enligt HHGS stadgar kapitel 9 7§ skall HHGS föreningspolicy (Policy for Associations and Projects) 
fastställas av årsmötet. Kårledningen 2019 önskar att samtliga policies som reviderats inför mötet 
antas av årsmötet.  
Följande policies önskas behandlas: 
 

1. Policy for Associations and Projects 
2. Environmental Policy (senast reviderad 180503) 
3. Alcohol and Drug Policy (senast reviderad 180509) 
4. Policy of Equal Treatment (senast reviderad 180503) 
5. Marketing Policy (senast reviderad 190514) 
6. Recreation Fund Policy (senast reviderad 180503) 
7. Student Union Car Policy (senast reviderad 180509) 
8. Business Relations Policy (ny och senast reviderad 180514) 

 
HHGS Kårledning 2019 föreslår följande: 
 
Att: “Policy for Associations and Projects”, “Environmental Policy”, “Alcohol and Drug Policy”, 
“Policy of Equal Treatment”, “Marketing Policy”, “Recreation Fund Policy”, “Student Union Car 
Policy” och “Business Relations Policy” antas av årsmötet 190529 inklusive förändringarna nedan. 
 
Ändringar som har gjorts är följande: 
 
I “Policy for Associations and Projects” så har avsnittet som säger att kontaktsamtal och fester kräver 
kårmedlemskap tagits bort och ersatts med “Events that are of a study-social character and require pre-
registration must follow a “HHGS-member first” principle. “ 
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Propositioner 3: Ändring av HHGS Valordning 
 
Bakgrund: Efter samtal med föregående års Valberedning så har det framkommit att det skulle vara 
bra att göra en ändring utav HHGS Valordning. Det som primärt måste ändras ligger under rubriken 
“Valförfarande vid kårval” i Valordningen. Det som visat sig vara problematiskt är lokalröstningen 
under valperiodens sista dygn som kräver en del handpåläggning vilket medför ökar osäkerhet och 
även kan innebära en stor risk.  
 
Det har även framkommit att det finns problem med tidsramen för valperioden. Främst att valperioden 
ska stängas 00.00 under valdagen vilket tidigare har inneburit en del svårigheter. Om valperioden 
stängde tidigare så skulle Valberedningen kunna sammanställa rösterna och presentera resultatet 
tidigare under kvällen.  
 
Proposition: Kårledningens förslag är följande: 

• Att man vid lokalröstning under valperiodens sista dygn ersätter fysiska valsedlar och 
valkuvert med uppställda datorer där man kan rösta digitalt. På det sättet kan man öka 
säkerheten vid valet och minska fysisk hantering vid lokalröstning. 

• Att digital distansröstning avslutas 21.00 på valdagen. 
• Att valresultatet presenteras tidigast 21.01 på valdagen.  

 
 

HHGS 
Valordning  

Kårval administreras av valberedningen, 5:4 HHGS stadgar. Valordningen fastställs av 
årsmötet, 5:5 HHGS stadgar.  

Ordförande i valberedningen utses av årsmötet efter förslag från sittande kårledning.  

Närvaro, yttrande och förslagsrätt vid valberedningens möten tillkommer valberedningens 
ledamöter samt den som valberedningen för viss fråga adjungerar  

Det åligger valberedningen att inför kårval  

- På HHGS anslagstavlor anslå tid och plats för nomineringar av kandidater till  
kårledningsval senast fem veckor före sista valdagen - Anslå tid och plats för val senast fyra 
veckor före sista valdag - Anslå lista över personer som kandiderar i valet senast dagen före 
första valdagen - Hemlighålla kandidaturerna till dess att lista över kandidater har anslagits - 
Skicka valinformation till samtliga HHGS medlemmar senare två veckor före sista  
valdagen - Upprätta röstlängden - Utse och instruera valförrättningsledare, valförrättare och 
röstsammanräknare bland  

röstberättigade medlemmar  
 

Valberedningen skall inhämta nomineringar på personer till kårvalet. Valberedningen skall därvid 
tydligt informera om och marknadsföra valet genom samtliga HHGS marknadsföringskanaler.  

Kandidater till samma post skall ges lika stort utrymme i valbroschyren. Valberedningens 
ordförande är tillika ansvarig utgivare av valbroschyren. Utrymme i broschyren samt övriga medier 
beslutas av valberedningen i samarbete med respektive ansvariga utgivare  
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Valsedlar får enbart innehålla text på ena sidan. Valkuvert skall vara ogenomskinliga och fria från 
särskiljande kännetecken med undantag för det kännetecken som anges under hanteringen för 
röstberättigad person som ej återfinns i röstlängden.  

Kårledningsskandidater skall anges under respektive post. På valsedeln skall finnas plats för avgivande 
av blankröst under respektive post. I de fall då endast en kandidat finnes till posten, skall utrymme 
även lämnas för avslagsröst. Valsedeln avseende kårledningen skall maximalt ifyllas med en 
kryssmarkering under respektive post.  

Valförfarande vid kårval  

Valperioden omfattar minst en vecka före sista valdagen. Sista veckan i valperioden benämns 
valveckan och sista dagen i valveckan benämns valdagen. Valförrättningen pågår under valperioden. 
Lokalröstning skall möjliggöras under valdagen och digital distansröstning under hela valperioden. 
Distansröstning som sker digitalt ska avslutas klockan 21:00 på valdagen.  

Röstning i vallokal påbörjas vid angivet klockslag under valdagen och avslutas senast klockan 20.00. 
Tillkännagivandet av valresultatet skall ske tidigast klockan 21.01 på valdagen. Lokalröstning sker 
digitalt genom uppställda datorer/plattor i vallokalen, röstningen ska kunnas genomföras skyddad 
från insyn. Vallokalen skall hållas öppen i minst sex timmar och får avslutas tidigast 18.00 på 
valdagen. Under valdagen skall information om röstningsförfarandet finnas tillgängligt i vallokalen.   

Om en röstberättigad person som ej återfinns i röstlängden kan uppvisa kvitto på erlagd kåravgift och 
giltig legitimation vid lokalröstning skall dennes personnummer antecknas av valförrättaren på en 
lista för att sedan kontrolleras mot medlemssystemet. Kontrollen ska göras innan rösträkningen 
startar. Efter kontrollen kan rösten räknas tillsammans med de övriga rösterna.  

Digital distansröstning skall möjliggöras för HHGS medlemmar.  

Röstsammanräkningen skall ske på av valberedningen i förväg utlyst plats. Sammanräkningen skall 
övervakas av tre av kårledningen utsedda justerare, vilka ej själva kandiderar i valet. 
Röstsammanräkningen skall vara avslutad senast 24 timmar efter valförrättningens avslutande.  

Skulle vid fördelningen av mandat till kårledningspost, två eller flera kandidater ha erhållit lika antal 
röster skall mandatet fördelas genom extraval där dessa kandidater ställs mot varandra. Ensam 
kandidat till kårledningspost måste i valet ha erhållit fler bifallande röster än avslagsröster för att anses 
vald. Kandidat som erhållit fler avslagsröster än bifallande röster kan ej vara aktuell för extraval till 
samma post.  
 

Besvär  

Besvärsnämnden består av kårordförande och tre av kårledningens valda kårmedlemmar som ej 
kandiderar i valet. Besvärsnämnden utses före valperiodens början.  

Medlem som anser att fastställd valordning ej följts kan anföra besvär angående  

- registrering av kandidater, senast sju dagar efter det att valberedningen offentliggjort  
dessa  
- valsedel, senast sju dagar efter offentliggörandet av denna  
- valinformation, senast tio dagar före valdagen  
- valförfarandet i övrigt, senast sju dagar efter valförrättningens avslutande.  

Finner besvärsnämnden att fel har begåtts som kan inverka eller har inverkat menligt på valets utgång, 
skall besvärsnämnden ålägga valberedningen att göra om de delar av valet eller förberedelserna till 
detta som felet berört.  
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Finner besvärsnämnden att fel har begåtts men som inte har inverkat menligt på valets utgång vid 
tidpunkten för besvärsnämndens sammanträde skall personen som begått felet underrättas och ombedjas 
upphöra alternativt rätta felet.  

Besvärsnämnden skall vid behov förordna om senareläggande av ordinarie val eller extraval. Om 
besvärsnämnden beslutar att omval skall ske kan kårledningen med kvalificerad majoritet om 2/3 på 
förslag av besvärsnämnden besluta att utesluta en felande kandidat.  
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Proposition 4: Förtydligande av minimumantal närvarande kårledningsledamöter 
för att vara beslutförda 
  
Bakgrund: Vid ansökan för förlängd kårstatus kontaktades kårledningen genom kårordförande av 
Antagningshandläggaren vid Göteborgs Universitet. Hen framförde att osäkerhet rådde kring kravet på 
närvarande kårledningsledamöter för att vara beslutförda vid kårledningsmöte. Därför lägger fram 
förslag till ändring av Kap 4 §7 i HHGS stadgar.  
  
Tidigare formulering: 
§7 Kårledningsmöten ska protokollföras. Protokoll ska justeras av mötesordförande, mötessekreterare, 
kårordförande och av mötet vald justeringsperson samt anslås och hållas tillgängligt på 
organisationens hemsida och under kontorstid på HHGS kårexpedition senast en vecka efter mötet. 
 
Proposition: Ny formulering 
§7 Kårledningsmöten är beslutförda när minst hälften av kårledningsledamöterna är närvarande, dessa 
möten ska protokollföras. Protokoll ska justeras av mötesordförande, mötessekreterare, kårordförande 
och av mötet vald justeringsperson samt anslås och hållas tillgängligt på organisationens hemsida och 
under kontorstid på HHGS kårexpedition senast en vecka efter mötet. 
 
 



Hållbarhetsansvarig och hållbarhetsredovisning för att stärka kårens hållbarhet 
 
Namn: Felicia Edström Jansson, Handels Students for Sustainability  
 
Sammanfattning: Kåren är en stor organisation som bedriver många typer av verksamheter 
och event. Många av dessa verksamheter bedriver någon form av studentnytta som direkt kan 
kopplas till social hållbarhet och de globala målen. Detta innebär att en hållbarhetsansvarig i 
varje programstyrelse samt en hållbarhetsredovisning som integreras i årsredovisningarna i 
varje kårförening skulle vara en rimlig strategi för att utåt visa att kåren tar hållbarhet på 
allvar. Här finns det även utrymme för att ytterligare legitimera kårens egen slogan “We 
welcome, we inspire, we encourage”.  
 
Föreslagna åtgärder: Att införa en hållbarhetsansvarig i varje programförening samt 
integrera en hållbarhetsredovisning i varje kårförenings årsredovisning.  
 
Bakgrund: Kåren har en stark slogan som visar på vikten av hållbarhet. Varje förening har 
därmed ett ansvar att arbeta med att uppnå vad kårens slogan faktiskt innebär. Varje större 
företag samt andra studentföreningar i Göteborg arbetar aktivt med att vara hållbara och 
dessutom visa det utåt, och ingenting säger att Handelshögskolan inte kan vara i framkant i 
att arbeta med hållbarhet. Att endast arbeta med hållbarhet kan vara väldigt abstrakt, men en 
hållbarhetsredovisning att förhålla sig till kan göra det här arbetet mer konkret. Denna 
hållbarhetsredovisning kan integreras i årsredovisningen som ett litet avsnitt om hur varje 
förening arbetar med hållbarhet utifrån de globala målen. Det finns ingen tydlig struktur att 
följa i en hållbarhetsredovisning, vilket innebär att hållbarhetsredovisningen kan bli olika 
omfattande beroende på vilken förening som gör den. För att ytterligare driva 
hållbarhetsarbetet framåt på skolan, anser vi att varje förening under Kåren bör ha en post 
med ansvar för hållbarhet. Varje förening kan avgöra för sig om det ansvaret ska integreras i 
en redan befintlig post, t.ex Utbildningsansvarig, eller om de vill ha en egen post som ansvar 
för att driva föreningens hållbarhetsarbete framåt, både vad gäller föreningens miljöpåverkan 
på olika event samt social hållbarhet och elevhälsa. 
 



Röstlängd årsmöte 2019 
 

Namn Personnummer 

Felicia Edström Jansson 96-10-11 

Jacquline Addo Kanerot 95-12-24 

Kevin Storgärd 96-11-02 

Sara Lindgen  96-04-02 

Alexandra Thörnroos 95-12-26 

Sebasstian Strömland 95-05-29 

Oskar Stenberg 91-02-05 

Filippa Johnsson 97-02-27 

Daniel Nylund 94-11-08 

Charlotte Brolin 92-05-09 

Kristoffer Eriksson 90-09-29 

Manne Florén 94-05-23 

Jaqueline Karlsson 94-03-11 

Lisa Forslund 96-10-29 

Niclas Forssten 95-11-19 

Gustav Pettersson 98-01-08 

Jessica Svedberg 96-02-07 

Emil Landén 98-04-08 

Martin Bergman 97-03-19 

Alfred Seljee 96-04-28 

Adrian Fagerberg  96-05-07 

Tove Söderlund 97-02-17 

Sofia Ekholm 94-01-22 

William Fellbom 92-07-15 

David Matsson 96-04-23 

Carl Waszkiewicz  95-11-18 

Kristoffer schill 99-06-12 

oskar thomasson 98-07-06 

martin bäck 94-01-11 

hannah stutzinsky  99-12-28 

hampus markkrona  95-04-08 

timothy larsson 94-03-09 



David Olsson 960216 

Erik Turesson 199504 

Mette Barten 199402 

Samuel Carlén 199808 

Alice Olsson 199504 

Hanna Nejstgaard 199005 

Albin Nilsson 199811 

Viktor Espeling 199506 

Mikaela Mattsson 199509 

Andreas Nordqvist 199602 

 


