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Handelshögskolans i Göteborg Studentkår HHGS 
857206-3603 

Årsmötesprotokoll  
2021-05-28 

	
Kallade:		
Samtliga	medlemmar	i	HHGS		
	
Föregående	års	kårledning		
	
Nuvarande	års	kårledning		
Linus	Olsson																													Kårordförande	
Olivia	Lind																																	Vice	Kårordförande	
Alfred	Seljee																														Ekonomiansvarig	
Sofia	Ekholm																													Utbildningsutskottets	Ordförande																							
Victoria	Nilsson																								Näringslivsutskottets	Ordförande	
Johanna	Midhage																					Förenings-	och	projektansvarig		
Anna	Mattsson																										Internationella	Utskottets	Ordförande	
Erik	Florander																										Förvaltningsutskottets	Ordförande		
Alva	Löfvenberg																							Evenemangsutskottets	Ordförande	
Sara	Andersson																								Marknadsföringsutskottets	Ordförande	
	
	
	
Ärende	 	 	 	 	
	
	
a) Mötets	öppnande		
Mötet	öppnas	av	kårordförande	Linus	Olsson	klockan	12:08.		
	
b) Val	av	mötesordförande,	mötessekreterare	samt	justerare	tillika	rösträknare		
Adam	Agerbrink	väljs	till	mötesordförande	och	Love	Josefsson	väljs	till	
mötessekreterare.	Till	justerare	tillika	rösträknare	väljs	Adam	Axelsson,	Madeleine	
Björk	och	Lovisa	Björk.	
	
c) Fråga	om	mötets	beslutsmässighet	
Årsmötet	anses	vara	beslutsmässigt	enligt	stadgan.	
	
d) Fastställande	av	föredragningslista		
Föredragningslistan	fastställs	enligt	det	utskickade	förslaget.	
	
	

Linus Olsson
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e) Granskning	av	föregående	verksamhetsberättelse	
Kårordförande	Linus	Olsson	föredrog	verksamhetsberättelsen	och	den	lades	till	
handlingarna.	
	
f) Granskning	av	föregående	års	årsbokslut	
Ekonomiansvarig	Alfred	Seljee	föredrog	årsbokslut	och	den	lades	till	handlingarna.		
Auktoriserad	revisor	Victor	Cukierman	föredrog	revisionsberättelsen	och	den	lades	till	
handlingarna.		
	
g) Fråga	om	ansvarsfrihet	för	föregående	års	kårledning	
Fastställer	resultat	och	balans.	Vinstdisposition	läggs	till	egna	kapitalet,	enligt	förslag.	
Föregående	kårledningen	beviljas	ansvarsfrihet.	
	
h) Val	av	auktoriserad	revisor	
Ernst	&	Young	AB	väljs	till	auktoriserad	revisor.	Årsmötet	skickar	med	en	önskan	om	att	
ha	Victor	Cukierman	som	ansvarig	revisor.	
	
i) Val	av	valberedning	
Charlotte	Brolin	föreslås	av	styrelsen.	Charlotte	Brolin	väljs	till	valberedningens	
ordförnade.		
	
j) Fastställande	av	medlemsavgift	
Medlemsavgift	fastställs	enligt	kårledningens	förslag:	
Studentmedlemskap	per	termin:	150kr	
Studentmedlemskap	för	hela	studietiden:	350kr	
Stödmedlemskap	för	två	terminer:	250kr	
Stödmedlemskap	per	vecka:	50kr	
Alumnimedlemskap	per	sex	terminer:	450kr	
	
k) Proposition	1:	Ändring	av	HHGS	Stadgar	Formalia	
Propositionens	samtliga	att-satser	bifalls,	enligt	förslag.	
	
l) Proposition	2:	Titeländringar	Kårledamöten		
Propositionens	samtliga	att-satser	bifalls,	enligt	förslag.	
	
m) Proposition	3:	Ändring	av	HHGS	Uteslutning	
Propositionens	samtliga	att-satser	bifalls,	enligt	förslag.	
	
n) Proposition	4:	Ändring	av	HHGS	Medlemsmöten	
Propositionens	samtliga	att-satser	bifalls,	enligt	förslag.	
	
o) Proposition	5:	Ändring	av	HHGS	Stadgar	Alumnimedlemskap		
Propositionens	samtliga	att-satser	bifalls,	enligt	förslag.	
	
p) Proposition	6:	Antagning	av	policies		
Propositionens	samtliga	att-satser	bifalls,	enligt	förslag.	

Linus Olsson

Transaction 09222115557448549176 Signed VN, AA1, LJ, MB, LB, AA2, LO



 
  2021-05-28	
	

	
_____	 _____	 _____	 _____															_____	
MO	 MS	 J	 J																							J	
 
 

3(3)	

q) Övriga	frågor	
Inga	övriga	frågor.	
	
r) Mötets	avslutande	
Mötet	avslutades	klockan	12:54.	
	 	 																												
	
	
_______________________	 	 	 _____________________________	
Adam	Agerbrink		 	 	 Love	Josefsson	
Mötesordförande	 	 	 Mötessekreterare	
	
	
	
	
	
	
	
_____________________________		 	 _____________________________	
Madeleine	Björk						 	 	 Lovisa	Björk			 	
Justerare	tillika	rösträknare		 	 Justerare	tillika	rösträknare	
	
	
	
	
	
	
	
_____________________________		 	 _____________________________	
Adam	Axelsson						 	 	 Linus	Olsson		 	
Justerare	tillika	rösträknare		 	 Kårordförande	
	
	 	 	
	
 

	

	

	

	

Linus Olsson
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h) Val av auktoriserad revisor  

 

HHGS Kårledning föreslår följande:  

Att välja Ernst & Young AB till auktoriserad revisor för Handelshögskolans vid 

Göteborgs Studentkår för verksamhetsåret 2021/2022 
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j) Fastställande av medlemsavgift  

HHGS Kårledning föreslår att fastställa medlemsavgifterna enligt följande:  

Studentmedlemskap per termin: 150 kr  

Studentmedlemskap för hela studietiden: 350 kr 

Stödmedlemskap för två terminer: 250 kr 

Stödmedlemskap per vecka: 50 kr  

Alumnimedlemskap per sex terminer: 450 kr  
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Proposition 1: Ändring av HHGS Stadgar Formalia 
 

Bakgrund: Kårledningen önskar åtgärda grammatiska fel i HHGS stadgar. Kårledningen 

önskar även tydliggöra att samtliga personer som ställer upp i kårvalet ska vara 

kårmedlemmar vid kårvalets tidpunkt. Det är kårledningens åsikt att endast 

kårmedlemmar ska kunna bli valda till kårledningen vid kårvalets tidpunkt.  

 

HHGS Kårledning föreslår följande:  

Att enligt ändringar i bifogad bilaga 1 uppdatera Kapitel 4 §7 till att tydliggöra var 

ledningsmötesprotokoll finns tillgängliga.  

Att enligt ändringar i bifogad bilaga 1 uppdatera Kapitel 5 §2 till att samtliga personer 

som ställer upp i kårvalet ska vara kårmedlemmar vid kårvalets tidpunkt.  

Att enligt ändringar i bifogad bilaga 1 ändra grammatiska fel i Kapitel 6 §9.   

Att enligt ändringar i bifogad bilaga 1 ändra grammatiska fel i Kapitel 8 §6. 
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Proposition 1: Ändring av HHGS Stadgar Formalia – Bilaga 1 

 

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. 

 

§ 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 på kårkontoret 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 
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arvodet betalas ut. 

 

Kapitel 5 Kårval 
 

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

 

§ 2 Alla personer är valbara har rätt att kandidera till samtliga poster i HHGS kårledning. 

Samtliga personer som ställer upp i kårvalet ska vara kårmedlemmar vid kårvalets 

tidpunkt. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 
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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 

c) rösträknare 

d) Fråga om mötets beslutsmässighet 

e) Fastställande av föredragningslista 

f) Granskning av föregående års verksamhetsberättelse 

g) Granskning av föregående års årsbokslut 

h) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års kårledning 

i) Val av auktoriserad revisor 

j) Val av valberedning 

k) Fastställande av medlemsavgift 

l) 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 bifalls med minst två tredjedelars majoritet. 

 

§ 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 
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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. 

 

§ 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 relevant 

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. 
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Proposition 2: Titeländringar Kårledamöten  
 

Bakgrund: Med avsikt att tydligare spegla kårledamötens operativa arbete föreslår 

Kårledningen att ändra titlarna för nedan kårledamöten. För många av kårledamöterna 

är arbetet som ordförande för deras utskott en central arbetsuppgift, men arbetet 

sträcker sig utöver endast utskotten. Genom att ändra titlar för samtliga kårledamöten 

nedan är det Kårledningens mening att tydliggöra kårledamöternas arbetsuppgifter.  

 

 

HHGS Kårledning föreslår följande:  

Att i Kapitel 4 §2 d) i stadgarna ändra Utbildningsutskottets Ordförande till 

Utbildningsansvarig  

Att i Kapitel 4 §2 e) i stadgarna ändra Näringslivsutskottets Ordförande till 

Näringslivsansvarig  

Att i Kapitel 4 §2 g) i stadgarna ändra Internationella Utskottets Ordförande till 

Internationellt ansvarig  

Att i Kapitel 4 §2 h) i stadgarna ändra Förvaltningsutskottets Ordförande till 

Förvaltningsansvarig  

Att i Kapitel 4 §2 i) i stadgarna ändra Evenemangsutskottets Ordförande till 

Evenemangsansvarig  

Att i Kapitel 4 §2 j) i stadgarna ändra Marknadsföringsutskottets Ordförande till 

Markandsföringsansvarig  

Att i samtliga dokument ändra titlarna på kårledamöterna till ovan.  
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Proposition 2: Titeländringar Kårledamöten – Bilaga 1 

 

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 Utbildningsansvarig 

e) Näringslivsutskottets Ordförande Näringslivsansvarig 

f) Förenings- och projektansvarig 

g) Internationella Utskottets Ordförande Internationellt ansvarig 

h) Förvaltningsutskottets Ordförande Förvaltningsansvarig 

i) Evenemangsutskottets Ordförande Evenemangsansvarig 

j) Marknadsföringsutskottets Ordförande Marknadsföringsansvarig 

§ 3 Varje ledningsmedlem ansvarar för sitt verksamhetsområde. 

 

§ 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 näringslivsansvarig och utbildningsutskottets 

ordförande utbildningsansvarig. 

 

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

arvodet betalas ut. 
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Proposition 3: Ändring av HHGS Uteslutning 
 

Bakgrund: Kårledningen önskar specificera att beslut om uteslutning av medlem av 

kårledningen eller valberedningen endast kan fattas av ordinarie eller extrainsatt 

årsmöte med minst två tredjedelars majoritet. Detta för att ett sådant beslut har stor 

påverkan på den dagliga verksamheten, vilket bör speglas andelen av majoriteten som 

krävs för uteslutning. Enligt kårledningen finns det dessutom goda grunder för att 

uteslutning av studerande- och stödmedlem ska vara möjlig om medlemmen i fråga på 

ett allvarligt sätt stör eller hindrar HHGS verksamhet eller utsätter annan student vid 

HGU eller anställd inom HHGS eller HGU för trakasserier. Idag krävs båda 

förutsättningarna, och kårledningen anser att en av förutsättningarna ska räcka för att 

lyfta frågan om uteslutning.  

 

HHGS Kårledning föreslår följande:  

Att enligt ändringar i Bilaga 1 uppdatera Kapitel 11 §1.  

Att enligt ändringar i Bilaga 1 uppdatera Kapitel 11 §3 till att tydliggöra en röstandel på 

minst två tredjedelars majoritet för att utesluta medlem av kårledningen eller 

valberedningen.  
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Proposition 3: Ändring av HHGS Uteslutning – Bilaga 1 

 

Kapitel 11 Uteslutning 
§ 1 Studerande- och stödmedlem som på ett allvarligt sätt stör eller hindrar HHGS 

verksamhet eller 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 med minst två tredjedelars majoritet. 

 

§ 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. 

 

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

extrainsatta årsmöte som ska besluta om uteslutningen ska fortsätta gälla. 
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Proposition 4: HHGS Medlemsmöten  
 

Bakgrund: Kårledningen anser att det endast behövs medlemsmöten minst två gånger 

per år. Förslaget grundas i diskussion med både sittande kårledning samt tidigare års 

kårledningar, som upplevt att ett krav på fyra medlemsmöten per år inte innebär en 

ökad medlemsnytta. Det är därför Kårledningens åsikt att två medlemsmöten per år är 

tillräckligt för medlemsnyttan.  

 

 

HHGS Kårledning föreslår följande:  

Att enligt ändringar i Bilaga 1 uppdatera Kapitel 8 §1 till att hålla medlemsmöten minst 

två gånger per år.  
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Proposition 4: HHGS Medlemsmöten – Bilaga 1 

 

Kapitel 8 Medlemsmöte 
 

§ 1 Medlemsmöte ska hållas minst fyra två 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. 

 

§ 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. 
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Proposition 5: Ändring av HHGS Stadgar Alumnimedlemskap  
 

Bakgrund: Under senare år har det upptäckts att allt fler nyexaminerade medlemmar 

önskar fortsätta delta i föreningsaktiviteter. I dag krävs det av alumner att de årligen 

köper ett stödmedlemskap för att de ska ha möjlighet att vara delaktiga inom HHGS 

föreningar. Detta har inneburit ett högre administrativt arbete då majoriteten av alumni 

medlemmarna tidigare har varit medlemmar under ett så kallat ”Hela Din Tid på 

Handels” medlemskap. För att minska mängden administrativt arbete som krävs för att 

säkerställa föreningsmedlemmars aktiva medlemskap i HHGS föreslår HHGS Kårledning 

2021 att Årsmötet antar ytterligare en medlemskapsform speciellt ämnad för alumner 

från Handelshögskolan Göteborg.  
 

HHGS Kårledning 2021 föreslår följande:  

Att ändra Kapitel 3 §1 till ”HHGS består av studerandemedlemmar, stödmedlemmar, och 
alumnimedlemmar.” 

Att justera Kapitel 3 §8 till en Kapitel 3 §8a att lyda: ”Stödmedlem samt alumnimedlem 
har inte rösträtt vid årsmöte eller i kårval. Stödmedlemmar får tillåtas delta på aktiviteter 
i pub- och festverksamhet samt vara medlem i HHGS föreningar. Alumnimedlemmar får 
tillåtas delta i festverksamhet samt vara medlem i HHGS föreningar.” 

Samt en Kapitel 3 §8b att lyda: ”I övrigt tillfaller inga rättigheter vare sig stödmedlemmar 
eller alumnimedlemmar och dessa medlemmar ska betraktas som ickemedlemmar.”   

Att justera Kapitel 3 §8a och §8b till Kapitel 3 §10a och Kapitel 3§10b. 

Att tillföra Kapitel 3 §8 att lyda ”Rätt att bli alumnimedlem tillfaller alla som tidigare 
under sin studietid har varit studerandemedlemmar i HHGS.”  

Att justera tredje raden i Kapitel 3 §9 till ”Stödmedlemskap samt alumnimedlemskap 
upphör att gälla när den period för vilken man tecknat medlemskap löper ut.” 

Att justera Kapitel 3 §9 till Kapitel 3 §11. 

Att tillföra Kapitel 3 §9 att lyda ”Alumnimedlemskap tecknas för sex (6) terminer.” 

Att Justera kapitel 11 §1 till ” Studerande, stödmedlem och alumnimedlem som på ett 
allvarligt sätt stör eller hindrar HHGS verksamhet eller utsätter annan student vid HGU 
eller anställd inom HHGS eller HGU för trakasserier kan uteslutas ur HHGS.” 

Att i enlighet med ovannämnda ändringar anta Kapitel 3 av HHGS Stadgar så som de är 
presenterade i Bilaga 1. 
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Proposition 5: Ändring av HHGS Stadgar Alumnimedlemskap – Bilaga 1 

 

Kapitel 3 Medlemskap 
 
§ 1 HHGS består av studerandemedlemmar, stödmedlemmar, och alumnimedlemmar.  

§ 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.  
 
§ 8 Rätt att bli alumnimedlem tillfaller alla som tidigare under sin studietid har varit 
studerandemedlemmar i HHGS. 

§ 9 Alumnimedlemskap tecknas för sex (6) terminer. 

§ 10a Stödmedlem samt alumnimedlem har inte rösträtt vid årsmöte eller i kårval. 
Stödmedlemmar får tillåtas delta på aktiviteter i pub- och festverksamhet samt vara 
medlem i HHGS föreningar. Alumnimedlemmar får tillåtas delta i festverksamhet samt 
vara medlem i HHGS föreningar. 

§ 10b I övrigt tillfaller inga rättigheter vare sig stödmedlemmar eller alumnimedlemmar 
och dessa medlemmar ska betraktas som ickemedlemmar. 

§ 11 Studerandemedlemskap upphör att gälla när den period för vilken man tecknat 
medlemskap löper ut, alternativt när studierna vid HGU avslutas. Stödmedlemskap samt 
alumnimedlemskap 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.  
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Proposition 6: Antagning av policies 
 

 

Bakgrund: Kårledningen önskar att samtliga policies som reviderats och skapats inför 

årsmötet också antas av årsmötet. Kårledningen önskar även kassera HHGS Policy for 

Equal Treatment då den slagits samman med HHGS Sustainability Policy.  

 

HHGS Kårledning föreslår följande:   

Att fastställa följande policies enligt bifogade bilagor.  

1. Recreation Fund Policy (senast reviderad 210514) 

2. Privacy Policy (senast reviderad 210514) 

3. Student Union Car Policy (senast reviderad 210514) 

4. Business Relations Policy (senast reviderad 210514) 

5. Business Relations Stipend Policy (senast reviderad 210514) 

6. Policy for Associations and Projects (senast reviderad 210514) 

7. Alcohol and Drug Policy (senast reviderad 210514)  

8. Sustainability Policy (senast reviderad 210514) 

9. Marketing Policy (senast reviderad 210514) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




