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KÅREN SPÄNNER MUSKLERNA INFÖR 
KÅROBLIGATORIETS FÖRSVINNANDE!

Trots att kårobligatoriets försvinnande hänger tungt över Sveriges kårer, går Studentkåren Malmö ut 
starkt inför nästa läsår. I årets kårval gick vi om nästan alla tidigare valresultat, endast ett år tidigare har 
ha bättre uppslutning kring valet.

-    Det visar på att studenterna värnar om sin kår och tar sitt ansvar för att behålla den stark och representativ, 
säger Kårordförande Lina Hedman.

Kårvalet 2010 var nytt och viktigt på flera sätt för Studentkåren Malmö, det var det första helt digitala valet 
som genomfördes någonsin i Studentkåren Malmös historia. Ett helt nytt system köptes in för att alla 
medlemmar i kåren skulle kunna rösta bekvämt hemifrån sin egen mejlbox.

Utöver den formsliga ändringen var valet viktigt för kårerna för att kunna visa på att vi fortfarande har 
mandat att företräda studenterna på Malmö Högskola även eer kårobligatoriets avskaffande.

Nästa årskull i fullmäktige består till ca en tredjedel av kvinnor, något som är klart ickerepresentativt om man 
ser på högskolans sammansättning av studenter. Vad som däremot är representativt för Malmö Högskola är 
den stora variationen av nationaliteter och åldrar som årets fullmäktige uppvisar.

-        Det ger oss ett bredare perspektiv och möjlighet att verkligen representera alla studenter. Dessutom är en 
organisation bara så stor som dess perspektiv och kunskap sträcker sig, jag skulle påstå att vi är stora i det 
hänseendet. Säger Lina Hedman

Konstituerande fullmäktige går av stapeln den 18 maj och sker på kårhuset kl 16.00. Då skall styrelsen 
tillsättas, budgeten spikas och verksamhetsplanen för nästa år sättas.

-        Vi ser mycket ljust på framtiden och är mycket nöjda över hur organisationen har slutit sig kring sin 
kärna och blivit starkare inför kårobligatoriets avskaffande, tillägger kårstyrelsen med mandatperiod 09/10 
slutligen.

För frågor kontakta Lina Hedman, Ordförande Studentkåren Malmö

Mobnr: 0707 577 567

Mejl: lina.hedman@karen.mah.se


