
Proposition 5 

 
Kommentar: 

Föreningen växer ständigt vilket innebär fler medlemmar för styrelsen att representera och 

fler åsikter att förmedla. För närvarande består styrelsen av sju styrelseledamöter med rösträtt 

och fyra suppleanter. Därutöver har styrelsen sju adjungerade poster med yttranderätt. För en 

ökad representativitet av föreningens medlemmar yrkar styrelsen på att även de fyra 

suppleanterna ska berättigas rösträtt och att idrottsansvariga (2) samt mentorskapsansvariga 

(2) tillges suppleantroller,, vilket gör att totalt alla elva (11) förtroendevalda skall ingå i 

styrelsen, besitta rösträtt och benämnas styrelseledamöter.  

I och med yrkandet kommer följande poster ingå i styrelsen, benämnas ledamot och besitta 

rösträtt: Föreningsordförande, Vice Ordförande, Skattmästare, Ordförande & Vice 

Ordförande för PR-utskottet, Ordförande & Vice Ordförande för utbildningsutskottet, 

Ordförande & Vice Ordförande för näringslivsutskottet, Ordförande & Vice Ordförande för 

aktivitetsutskottet.,  

 

Följande poster är inte längre adjungerade poster utan tillges istället suppleantroller: 

Två (2) mentorskapsansvariga och två (2) idrottsansvariga. 

 

Följande poster är styrelsens adjungerade poster: 

En (1) sekreterare, tre (3) generaler och en (1) fotograf. 

 

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande: 

 

Att ändra: 

 

§5 Styrelsen 

Styrelsen har i uppgift att verkställa föreningens kollegiers beslut. Styrelsen ansvarar för att 

på ett sunt sätt förvalta föreningens ekonomi och i övrigt leda föreningens verksamhet framåt. 

Styrelsen består av sju styrelseledamöter med rösträtt samt tre suppleanter. Utöver 

styrelseledamöterna och suppleanterna ingår sex adjungerande poster. De ledamöter som 

besitter rösträtt i Föreningen Samhällsvetarnas styrelse är: Ordförande, Vice ordförande, 

Skattmästare, PR-ansvarig, Utbildningsutskottets ordförande, Aktivitetsutskottets ordförande 

samt Näringslivsutskottets ordförande. Styrelsens suppleanter, utan inbördes ordning, består 

av Utbildningsutskottets vice ordförande, Aktivitetsutskottets vice ordförande samt 

Näringslivsutskottets vice ordförande. 
 

Till: 



 

§5 Styrelsen och presidiet  

Styrelsen har i uppgift att verkställa föreningens kollegiers föreningskollegiets beslut. 

Styrelsen ansvarar för att på ett sunt sätt förvalta föreningens ekonomi och i övrigt leda 

föreningens verksamhet framåt. Styrelsen består av elva (11) förtroendevalda 

styrelseledamöter med rösträtt samt fyra (4) suppleanter. Utöver styrelseledamöterna 

och suppleanterna ingår fyra eller fem (4/5) adjungerade poster. De ledamöter som 

besitter rösträtt i Föreningen Samhällsvetarnas styrelse är:  

● Ordförande 

● Vice ordförande 

● Skattmästare 

● PR-ansvarig Ordförande och vice ordförande för 

○ PR-utskottet 

○ Utbildningsutskottet 

○ Näringslivsutskottet 

○ Aktivitetsutskottet 

Ordförande för PR-utskottet. Utbildningsutskottets ordförande, Aktivitetsutskottets 

ordförande samt Näringslivsutskottets ordförande. Styrelsens suppleanter, utan inbördes 

ordning, består av Utbildningsutskottets vice ordförande, Aktivitetsutskottets vice ordförande 

samt Näringslivsutskottets vice ordförande.  

 

Presidiet behandlar ärenden beskrivna under §3.2 och består av sju (7) 

styrelseledamöter samt fyra (4) suppleanter. De ledamöter som ingår i presidiet är: 

● Ordförande 

● Vice Ordförande 

● Skattmästare 

● PR-utskottets Ordförande 

● Utbildningsutskottets Ordförande 

● Aktivitetsutskottets ordförande 

● Näringslivsutskottets Ordförande 

Presidiets suppleanter består av: 

● PR-utskottets vice ordförande 

● Utbildningsutskottets vice ordförande 

● Aktivitetsutskottets vice ordförande 

● Näringslivsutskottets vice ordförande. 


