Sammanfattning av handlingarna till årsmötet 15 maj

Informationspunkter: Under dessa punkter informerar Linnestudenterna om viktiga dokument och
utredningar som är relevanta för medlemmarna. Till årsmötet fokuserar Linnéstudenterna på vad de
åstadkommit för studenterna vid Linnéuniversitetet. Här finns en bra chans att ställa frågor om det är
något man undrar över men också att säga sin åsikt. Medlemmarna tar sedan beslut i att lägga
information till handlingarna vilket betyder att medlemmarna har fått tagit del av informationen.
Kanslirapport skrivs av Linnéstudenternas administrativa chef, Helen Nilsson. Hon är chef för
tjänstemännen alltså de som är heltidsanställda på Linnestudenterna och arbetar för studenterna. I
Kanslirapporten står vad som har hänt på Linnéstudenterna och hur vi jobbat mot våra medlemmar.
Här finns tjänstemännens roller beskrivna. Linnéstudenterna hade den 2 maj 6 490 medlemmar, i
budget för vårterminen 2011 har Linnestudenterna planerat för 7000 medlemmar. I kanslirapporten
skriver Helen även om årets resultat där hon utgår från marsrapporten när hon kommenterar de
olika utfallen på de olika kontona.
Meddelandelistan. I denna lista står alla möten som ordförande, utbildningsbevakare och
studiesocialt ansvarig varit på emellan medlemsmöten. Bland annat har man haft täta möten med
både Växjö och Kalmar Kommun, suttit med styrelser och nämnder på universitetet och haft kontakt
med många av studentföreningarna i många frågor. Är det något i denna lista som känns kryptisk och
svårt att förstå? Fråga gärna Till årsmötet fokuserar Linnéstudenterna på vad de åstadkommit för
studenter vid Linnéuniversitetet.
Beslutspunkter: I dessa följande punkter ska årsmötet ta beslut. I handlingarna finns förslag på beslut
som förberetts av kårstyrelsen. Kårstyrelsen består detta året av 6 ledamöter som studerar på heltid i
Växjö och Kalmar och av presidiet vilka är fem stycken studenter som har studieuppehåll och jobbar
heltid på kåren. Dessa fem består av ordförande, utbildningsbevakare och studiesocialt ansvariga.
Medlemmarna på medlemsmötet tar sedan beslut i frågan.
Verksamhetsplan för Linnéstudenterna
Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden
för kommande verksamhetsår. I verksamhetsplanen för 2012/2013 tas det upp medlemsrekrytering,
studentrepresentation, studentföreningar och den interna organisationen och det är sådant nästa
verksamhetsårs styrelse ska jobba för.
Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2012/2013.
Varje år ska medlemsavgiften fastställas. Medlemsavgiften är en del av Linnéstudenternas intäkter.
Medlemsavgiften tas varje årsmöte för Linnéstudenterna inför kommande verksamhetsår och
styrelsen har lagt som förslag att medlemskapet i Linnestudenterna ska kosta 150kr per termin och
275 kr för ett helår.
Studentrepresentanter
Enligt Högskoleförordningen är det Studentkåren som beslutar om att uppdra eller entlediga
studeranderepresentanter till universitetets samtliga beslutande och beredande organ. Varje
årsmöte tas beslut om samtliga studeranderepresentanter, sedan fyllnadsväljs resterande platser
under året.
Policy för tillsättande av Studentrepresentanter.
Policy kring tillsättande av studeranderepresentanter ska skildra processen kring att bli
studeranderepresentant, vilken lagstiftning som gäller och hur Linnéstudenterna ska arbeta kring
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tillsättning av studeranderepresentanter. Denna policy ska agera som ett verktyg för
Linnéstudenterna och studenterna för att säkerställa en kvalitativ studeranderepresentation i
Linnéuniversitetets beslutande och beredande organ.
Budget
På årsmötet ska budgeten fastställas för verksamhetsåret 2012/2013. Föregående års budget var
tänkt att buffra upp för framtiden, då stor osäkerhet rådde inför framtiden efter kårobligatoriets
avskaffande. Tanken med budgeteten för verksamhetsåret 2012/2013 budget är att
studentombudtjänster. Linnestudenterna blir det beräknade resultatet på 303 306kr.

