
 

 
 

Bilagor kårsektionsmöte 191021 
Innehåll: 

1. Beslut: §4 Entledigande 
2. Beslut: §5 Val av Vice ordförande 
3. Beslut: §6 Ny post: Näringslivsansvarig 
4. Beslut: §7 Val av Näringslivsansvarig 
5. Beslut: §8 Fyllnadsval: FUM-suppleanter 
6. Inför FUM 
7. Besök: Prefekt och enhetschefer 
8. Besök: Örebro lärarstudenter 
9. Ang. inlägg om Voi på facebook 
10.  Styrelsen informerar 

 
Bilaga 1: Beslut: §4 Entledigande 
Bakgrund: Joel Gruvaeus, för närvarande förtroendevald till posten Vice ordförande i 
Qulturas styrelse, har valt att ta studieuppehåll nuvarande läsår. På grund av detta 
behöver vi entlediga Joel, eftersom en förtroendevald måste studera vid Örebro 
universitet och vara medlem i Örebro studentkår, enligt ÖS stadga. 
 
Föredragande: Jonna Ydenius 
 
Qulturas medlemmar föreslås besluta 

att entlediga Joel Gruvaeus. 
 
Bilaga 2: Beslut: §5 Val av Vice ordförande 
Bakgrund: Enligt ÖS stadga måste varje kårsektion ha en Vice 
ordförande/kårstyrelseledamot. Eftersom Joel Gruvaeus blir entledigad detta möte 
vill vi välja in en medlem på posten för verksamhetsåret 19/20. Mötet öppnar upp för 
frinomineringar. 
 
Föredragande: Jonna Ydenius 
 
Qulturas medlemmar föreslås besluta 

att välja X till Vice ordförande för verksamhetsåret 19/20. 
 
Bilaga 3: Beslut: §6 Ny post: Näringslivsansvarig 
Bakgrund: Styrelsen har förslag på att göra en ny förtroendevald post, som kommer 
att ansvara för Näringslivsutskottet. Posten kommer inte att vara en styrelsepost, 
men Näringslivsansvarig kommer arbeta nära styrelsen och närvara på utvalda 



 

 
 

styrelsemöten. Tanken är att Näringslivsansvarig blir en styrelsepost för 
verksamhetsåret 20/21, efter beslut på kårsektionsmöte. 
 
Föredragande: Jonna Ydenius 
 
Qulturas medlemmar föreslås besluta 

att inrätta förtroendeposten Näringslivsansvarig. 
 
Bilaga 4: Beslut §7: Val av Näringslivsansvarig 
Bakgrund: Qulturas styrelse har utlyst posten Näringslivsansvarig på affischer och 
svinviktigt och bett medlemmar anmäla om de har intresse för posten. Alexander 
Ödéen har visat intresse för posten och nominerat sig via styrelsen. Ordförande har 
haft möte med Alexander och han är införstådd med vad posten innebär. Därför 
rekommenderar styrelsen att välja Alexander Ödéen till Näringslivsansvarig för 
verksamhetsåret 19/20. 
 
Qulturas medlemmar föreslås besluta 

att välja Alexander Ödéen till Näringslivsansvarig för verksamhetsåret 
19/20. 
 
Bilaga 5: §8: Val av FUM-suppleanter 
Bakgrund: Qultura har 5 FUM-suppleantplatser. FUM-suppleanter hoppar in om 
Ordinarie FUM-ledamöter skulle få förhinder vid fullmäktigemöten och åsiktstorg. För 
närvarande finns 4 lediga platser kvar. Mötet öppnar upp för frinomineringar. 
 
Qulturas medlemmar föreslås besluta 

att välja X till FUM-suppleant/-er för verksamhetsåret 19/20. 
 
Bilaga 6: Inför FUM 
Vi träffar Qulturas FUM-ledamöter Hannes Wikström, Jonathan Bernhardsson och 
Linus Elvin som informerar om Örebro studentkårs fullmäktige och vilka frågor som 
kommer att tas upp under kommande fullmäktigemöte. 
 
Bilaga 7: Besök: Prefekt och enhetschefer 
Prefekten och enhetschefer på Musikhögskolan kommer på besök och berättar om 
aktuellt på Musikhögskolan. Studenter får möjlighet att fråga frågor eller och lämna 
åsikter. 
 
Bilaga 8: Besök: Örebro lärarstudenter 



 

 
 

Örebro lärarstudenter besöker oss för att berätta om vilka de är, vad de har på gång 
och hur musiklärarstudenter kan engagera sig.  
 
Bilaga 9: Ang. inlägg om Voi på facebook 
Qulturas styrelse delade ett inlägg om Voi på facebook den 30 september. Detta 
inlägg har blivit omdiskuterat, därför väljer styrelsen att ta upp frågan på 
kårsektionsmöte för att förklara syftet med inlägget och för att medlemmar ska få 
möjlighet att lämna sina åsikter angående liknande inlägg. 
 
Bilaga 10: Styrelsen informerar 
Lite smått och gott från styrelsen. 
 


