
 

 
 

Bilagor kårsektionsmöte 180919 
 
Innehåll: 

1. Beslut: §1 Verksamhetsberättelse 17/18 
2. Beslut: §2 Ekonomisk årsberättelse 17/18 
3. Beslut: §3 Ansvarsfrihet kårsektionsstyrelsen 17/18 
4. ÖS presidium 
5. Qulturas verksamhetsplan 18/19 
6. Qulturas budget 18/19 
7. Qulturas Näringslivsutskott 
8. Klubbmästeriet 
9. Styrelsen informerar 

 
 
Bilaga 1: Beslut: §1 Verksamhetsberättelse 18/19 
Bakgrund: För att Qultura ska få kårsektionsbidrag från Örebro studentkår för 
verksamhetsåret 19/20 måste Qulturas medlemmar ha beslutat att godkänna 
verksamhetsberättelse för 18/19 samt ekonomisk årsberättelse för 18/19 på ett 
kårsektionsmöte senast 30 september 2019. 
 
Verksamhetsberättelse 18/19: se separat bilaga 
Föredragande: Jonna Ydenius 
 
Qulturas medlemmar föreslås besluta 

att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 18/19. 
 
Bilaga 2: Beslut: §2 Ekonomisk årsberättelse 18/19 
Bakgrund: För att Qultura ska få kårsektionsbidrag från Örebro studentkår för 
verksamhetsåret 19/20 måste Qulturas medlemmar ha beslutat om att godkänna 
verksamhetsberättelse för 18/19 samt ekonomisk årsberättelse för 18/19 på ett 
kårsektionsmöte senast 30 september 2019. 
 
Ekonomisk årsberättelse 18/19: se separat bilaga 
Föredragande: Jonna Ydenius 
 
Qulturas medlemmar föreslås besluta 

att godkänna den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 18/19. 
 
Bilaga 3: Beslut: §3 Ansvarsfrihet kårsektionsstyrelsen 18/19 



 

 
 

Bakgrund: När verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse har godkänts på 
kårsektionsmöte kan Qulturas medlemmar besluta att ansvarsbefria styrelsen från 
föregående verksamhetsår. 
 
Föredragande: Jonna Ydenius 
 
Qulturas medlemmar föreslås besluta 

att ansvarsbefria kårsektionsstyrelsen för verksamhetsåret 18/19. 
 
Bilaga 4: ÖS Presidium 
ÖS Presidium besöker oss för att berätta om Örebro studentkår. 
 
Bilaga 5: Qulturas verksamhetsplan 18/19 
se separat bilaga 
Vi tittar på årets verksamhetsplan. Medlemmar får möjlighet att ställa frågor och/eller 
kommentera. 
 
Bilaga 6: Qulturas budget 18/19 
se separat bilaga 
Vi tittar på årets budget. Medlemmar får möjlighet att ställa frågor och/eller 
kommentera. 
 
Bilaga 7: Qulturas Näringslivsutskott 
Qulturas styrelse upprättade förra året ett nytt utskott och söker nu medlemmar som 
vill engagera sig i detta. På mötet kommer vi att berätta vad det innebär att sitta i 
utskottet. 
 
Bilaga 8: Klubbmästeriet 
Klubbmästare Anton berättar om klubbmästeriets arbete. 
 
Bilaga 9: Styrelsen informerar 
Information från kårsektionsstyrelsen om vad som är på gång. Medlemmar bjuds in 
att diskutera och ställa frågor. 
 


