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Dagordning för FUM 2010-10-19
§1 Formalia
§1.a Mötets öppnande
§1.b Beslutsmässighet
§1.c Val av mötesordförande
§1.d Val av mötessekreterare
§1.e Val av två justeringspersoner
§1.f Mötets behöriga utlysning
§1.g Adjungeringar
§1.h Dagordningens godkännande
§1.i Förra mötets protokoll
§1.j Tid för nytt möte.

§2 Rapporter
-

-

Presidiet
Ombud, på gång på respektive område samt ansvarsområde
Studentinflytande

§3 Beslutspunkter
§3.a Valet (se stadga, bilaga 1) / The election
§3.a.1. Datum för Kandideringsperiod/Dates for the period to candidate

Presidiet föreslår: 2011-02-07 – 2011-02-22
Detta är så tidigt som möjligt enligt reglerna i stadgarna./This is as early as possible according to the rules in the
Student Union constitution
Kap 5 §4 och §5

§3.a.3. Datum för Röstningsperiod/Dates for voting period

Presidi et föreslår : 2011-03-15 – 2011-03-24
Detta är också så tidigt som möjligt enligt stadgarna./This is also as early as possible
Kap 5 §5

§3.b Ta bort basmedlemskapet från och med nästa termin, vt11?/Take away the basic
membership from next semester (spring 2011)

Bakgrund
Under konstituerande fullmäktige 10/11 godkände kårfullmäktige att vi ska ha två olika typ av
medlemskap: Basmedlemskap, som är gratis, och Bonus medlemskap, som kostar 79: -. Vi har en
månad in på terminen ca 1300 bonusmedlemmar och 300 basmedlemmar. Många av dem som
aktivt väljer basmedlemskap skulle troligen bli bonusmedlemmar om inget alternativ fanns. Systemet
ger också upphov till en del förvirring och många studenter har framfört åsikten att skillnaden är för
liten mellan de båda alternativen. Styrelsen anser därför att det vore bättre med bara
bonusmedlemskapet.
Background
During last FUM the parliament passed that we should have two different kinds of membership:
basic membership, which is free, and Bonus membership, which costs 79SEK. A month into the
semester we have about 1300 bonusmembers and 300 basicmembers. A lot of the basicmembers
would probably have become bonusmembers if there was no alternative. The system also causes a
great deal of confusion and a lot of students seem to think that the difference between the
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memberships are to small. The board therefore thinks that it would be better to have only the
bonusmembership.

Styrelsen för eslår FU M: att slopa basicmedlemskapet från och med vt11/to take away the basic membership
from spring semester –11.

§4 Övriga punkter
§3.a.1. Val av valberedning / select the election committee

Bakgrund
Valet regleras i Kap 5 i stadgan. Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter varav en är
sammankallande. De är beslutsmässiga om minst tre (3) ledamöter är närvarande. De fattar beslut
med enkel majoritet. Valberedningen ska tio dagar innan KONST FUM tillsända det nyvalda
kårfullmäktige förslag till ny Kårstyrelse.
Background
The rules regarding the election is regulated by chapter 5 in the Union Constitution. The election
committee should consist of five (5) members of which one is in charge of convening the
committee. They can ake a decision when at least three members are present. They make decisions
using simple majority. The election committe should ten days before the first FUM send their
proposition of a new board to the FUM members.
Förslag p å m ed lem mar i va lb eredning en ska in kom ma ti ll p resi diet sena st 15 novemb er . Vi
tar seda n b eslut o m valber ed ning p å nä sta F UM . Man k an även ka ndi der a sj älv .
Ob serv era att om m an sitter i va lb eredning en får man int e sjä lv kan did era i va let !
Suggestion s fo r m emb er s of t he electio n com mittee has to be sent to the pr esi dency at t he lat est
15 th o f Novemb er. We will t hen deci de o n the com mitte at t he next FU M. You ca n also
candid ate y our self.
Plea se note t hat i f yo u ar e in the election com mittee yo u ar e not allo wed to candi dat e in t he
election !

§3.a.2. Val av valnämnd/Selection of election group

Bakgrund
Valnämnden har ansvar för det praktiska i samband med valet enligt stadgan kap 5 §1.
The election group is responsible for the practical matters regarding the election according to the
constitution ch. 5 §1.
Förslag p å m ed lem mar i va lnä mn den sk a inko mm a till pr esidiet sen ast 15 n ovemb er. Vi tar
sedan beslut om va lb er edni ng på n äst a FU M . M an k an äv en kandi dera sjä lv.
Ob serv era att om m an sitter i va lb eredning en får man int e sjä lv kan did era i va let !
Suggestion s fo r m emb er s of t he electio n group has to b e sent to the presid ency at the latest 15 th
of Novemb er . We wi ll t hen d ecide on the grou p at t he n ext FU M. Y ou can also can did ate
your self.
Plea se note t hat i f yo u ar e in the election grou p you are not allow ed to ca ndi date i n the
election !

§5 Övriga frågor
§6. Mötets avslutande
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