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Göta studentkårs
delegationsordning
”Fullmäktige fastställer delegationsordning för kårens organ. I denna framgår deras
uppgifter och befogenheter.” (Göta studentkårs stadga 1:7)

Bärande tankar
Göta studentkår ska kännetecknas av en dialog och växelverkan mellan kårens olika organ
i syfte att skapa en transparant, välkomnande och öppen organisation. Beslut i
övergripande frågor, särskilt rörande organisation, ekonomi och åsiktsbildning ska fattas
av fullmäktige. Kårstyrelsen ska därtill eftersträva att inhämta fullmäktiges åsikter inför
viktigare beslut i kårstyrelsen. Kårstyrelsen ska ansvara för ledningen och samordningen av
kårens arbete och eftersträva att kårens olika delar arbetar i harmoni som en organisation.
Sektionsstyrelsernas ramar fastställs av fullmäktige men sektionsstyrelserna har en
långtgående delegation att inom sitt verksamhetsområde utse representanter och arbeta
för sektionens medlemmar.

Allmänt om delegering
Med delegering avses i detta dokument att beslutsrätten flyttas inom organisationen, från
en högre till en lägre nivå. Den som fått beslutanderätten delegerad till sig fattar därmed
beslut med samma befogenhet som den högre nivån, även om ansvaret för frågan
fortsatt ligger kvar på den högre nivån. En delegation kan när som helst återtas genom ett
nytt beslut.
Nedanstående delegationsschema anger hur befogenheter och beslut rörande väl
definierade och avgränsade frågor kan delegeras inom Göta studentkår. Det organ som
fått beslutanderätt delegerad till sig får i sin tur överföra denna rätt, så länge inte detta
uttryckligen förbjudits. Om den som erhållit delegationen inte anser sig ha resurser eller
kompetens att fatta de beslut som delegationen medför ska delegationen lämnas åter.
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HÄR SKALL DET VARA EN FIN BILD OP DELEGATIONSORDNINGEN OCH EN TEXT
Ansvarsfördelningen och arbetsuppgifterna för olika organ inom Göta studentkår är i viss
utsträckning redan reglerad i kårens stadga. I det följande görs hänvisningar till aktuella
paragrafer i stadgan på de ställen där redovisningen av ett organs befogenheter och
uppgifter vilar på stadgans bestämmelser. Referenser ges på formen (kapitel:paragraf).
Under respektive organ är befogenheter och ansvar uppdelade i dels rätt att utse vissa
representanter, dels rätt att fatta beslut i vissa frågor. Med rätt att utse representanter
följer även rätt att entlediga representanter.

Fullmäktige
”Fullmäktige är Göta studentkårs högsta beslutande organ.” (Götas studentkårs stadga
3:1).

Fullmäktige utser
>

kårordförande, vice ordförande, organisationssekreterare och styrelseledamöter
(3:5)

>

sektionsstyrelsernas ordförande och samhällsvetarsektionens vice ordförande (3:5)

>

kårens revisorer (3:5)

>

valnämndens ledamöter och dess ordförande (3:6)

>

valberedning (3:6)

Fullmäktige beslutar om
>

budget och medlemsavgift (3:5)

>

nivå på månadsarvoden (3:5)

>

verksamhetsplan (3:5)

>

arbetsordning för fullmäktige, valberedningen och verksamhetsrevisorerna (14:6)

>

delegationsordning (14:5)

>

bokslut och hithörande beslut rörande föregående budgetår (3:6)

>

verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet (3:6)

>

in- och utträde ur samarbetsorgan (3:19)

>

kårföreningars rättigheter och skyldigheter (12:3)

>

kårens övergripande åsikter och visioner

>

viktigare policydokument

>

frågor av principiell natur1

>

Uppdragsbeskrivningar inom Göta studentkår (14:8)
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Kårstyrelsen
”Kårstyrelsen är kårens verkställande organ och fullmäktiges ställföreträdare.
Kårstyrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga, befintliga styrdokument
samt andra av fullmäktige fattade beslut, den omedelbara ledningen av kårens
verksamhet.” (Göta studentkårs stadga 5:1)

Kårstyrelsen utser
>

ledamöter i kommittéer (5:16)

>

förtroendevalda till alla uppdrag som inte faller inom fullmäktiges eller en
sektionsstyrelses uppdrag (5:4)

Kårstyrelsen beslutar
>

om arvoderingar (5:4)

>

om firmatecknare vid sidan om kårordförande (5:4)

>

om tillsättandet av kommittéer för att behandla särskilda frågor (5:14,8:1,8:2)

>

om ingående, ändringar och uppsägning av avtal

>

i personal- och arbetsgivarfrågor

>

i ekonomiska frågor inom ramen för fastställd budget

>

mellan fullmäktigemöten om ekonomiska frågor utanför fastställd budget till ett
belopp av maximalt 100 000 kronor

>

om ställningstaganden och arbete inom kårens samarbetsorgan

>

om Göta studentkårs styrdokument, med undantag för de dokument som
fullmäktige fastställer

>

om äskningar till kårstyrelsen

>

tilldelande och upphävande av kårföreningsstatus (12:1, 12:4)

>

om remisser och nomineringar i kårens namn

>

med fullmäktiges mandat i ärenden som inte tål uppskov (5:4)

>

i frågor där tvist eller problem uppstår inom eller mellan sektionsstyrelser (sådana
beslut ska särskilt redovisas för fullmäktige)

>

om sektionernas arbetsordningar (14:6)

>

upprätta förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret (5:4)

Ansvarar inför fullmäktige för
>

planering, samordning och ledning av kårens arbete (5:4)
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>

beredning av ärenden till fullmäktige, om inget annat beslutas i ett enskilt ärende
(5:4)

>

verkställande av fullmäktiges beslut, om inget annat beslutas i ett enskilt ärende
(5:4)

>

att stödja sektionerna i deras arbete (5:4)

Kårstyrelsen leds av ordföranden som tillsammans med vice ordförande gemensamt
bildar kårens presidium. Kårstyrelsens arbete regleras vidare i dokumentet ”Kårstyrelsens
delegationsordning”.
Kårstyrelsen ska vid bristande förtroende till förtroendevald väcka misstroendeförklaring.
Misstroendeförklaring kräver att minst hälften av Kårstyrelsens ledamöter bifaller detta
(15:13).

Råden
”Göta studentkårs råd är organ för samverkan och samråd mellan Kårstyrelsen och
sektionerna. Råden finns till för att behandla strategiska frågor inom Göta studentkår.”
(Göta studentkårs stadga 7:1).

Råden ska utgöra forum för samverkan mellan kårstyrelsen och sektionsstyrelserna.
Respektive råds arbetsuppgifter och ytterligare befogenheter regleras i dokumentet
”Kårstyrelsens delegationsordning”.

Sektionsstyrelser
”Sektionsstyrelsen ansvarar för sektionens verksamhet.” (Göta studentkårs stadga 6:4)

Sektionsstyrelsen utser
>

studentrepresentanter inom sektionens verksamhetsområde (6:6) Studentgrupper
och doktorandråd har rätt att inkomma med nomineringar till dessa poster.

>

sektionens representanter i ledningsrådet, utbildningsrådet och studiesociala rådet
(6:6)

>

Fastslår val av ordförande i doktorandrådet som är aktivt på den fakultet sektionen
representerar samt de kandidater som doktorandrådet har mandat att utse
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Sektionsstyrelsen beslutar om
>

nominering av representant i valberedningen (6:6)

>

förslag till budget (6:6)

>

ekonomin inom ramen för sektionens budget

>

remisser och yttranden inom sektionsstyrelsens verksamhetsområde

>

styrdokument i form av planer eller regler inom ramen för sektionens
verksamhetsområde

>

äskningar inom ramen för sitt verksamhetsområde och sin budget

>

årsmötesprotokoll för doktorandrådet som är aktivt på den fakultet sektionen
representerar samt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan i de fall dessa
finns

Ansvarar inför kårstyrelsen för
>

sektionens verksamhet (6:6)

>

sektionens ekonomi (6:6)

Valberedning
”Valberedningen bereder samtliga val som förrättas av fullmäktige med undantag för val
av sektionsstyrelse.” (Göta studentkårs stadga 10:1)

Beslutar om
>

förslag vid de personval som fullmäktige förrättar (10:5)

Valnämnd
Valnämnden ansvarar för genomförandet av kårvalet. Valnämndens uppgifter och
befogenheter beskrivs utförligt i Göta studentkårs valordning. Därutöver gäller följande.

Valnämnden beslutar om
>

Ekonomiska frågor inom budgetramen för kårvalet

Adress

Kontakt

Digitalt

Götabergsgatan 17

031-708 44 40

gotastudentkar.se

411 34 Göteborg

info@gota.gu.se

@gotastudentkar

