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Bilaga 1A
Styrelserapporter - rapport från Abdirizak Yusuf Muhamed, ordförande
Ny på posten
Nu har det gått ca tre månader sen presidiet tillträdde. Arbete har gått bra. Det har varit stundtals
utmanande och vi har haft några sena kvällar. Däremot upplever jag inte att detta presidium
känner sig överbelastat med arbete som tidigare presidium har gjort. Från första dagen har vi talat
om att tydlighet. Inom vårt arbete, kommunikation samt mot medlemmarna. Vi har varit och
hälsat på flertal sektioner. Vi har deltagit på Örebrodagen, marknadsfört ÖS på
volleybollturneringen och värvat nya medlemmar på välkomstmässan. Presidiet har haft
verksamhetsdialoger med alla kårsektioner, där vi pratat om kårsektionernas förutsättningar,
förväntningar och arbete med deras verksamhetsplaner.
Arbete på kansliet
Presidiet har haft fyra veckor lång överlämning tillsammans med tidigare presidium och anställda
på kansliet. Överlämningen har varit bra och vi blev insatta i studentkårens och kansliets
verksamhet. Det blev klart för oss att kansliet står inför stora utmaningar som vi behövde ta tag i.
Bl a har det förekommit konflikter och sjukskrivningar på kansliet som har påverkat arbetet där. I
juli sa kanslichefen upp sig för att påbörja studier. Ordförande har för tillfället gått in och tagit
rollen som chef för kansliet.
Under flera år har studentkåren brottats med flera långa sjukskrivingar. Det finns flera
anledningar till detta och en av dem är den otydlighet i struktur och rutin som existerar inom
studentkåren. Det nya presidiet har påbörjat ett arbete med att utveckla organisationen och dess
utformning. Som stöd i detta arbete har vi till hjälp Gunilla Zettergren, tidigare internkonsult i
chef och ledarfrågor på universitet. Med hjälp av hennes kunskap och erfarenhet arbetar vi med
att lösa den rådande situationen. Presidiet och Gunilla arbetar tillsammans kring organisatoriska
frågor för att utveckla en tydlighet i organisationen som studentkåren är i behov av.
Medarbetarna på kansliet är involverade i detta arbete.
Presidiet har tagit fram en handlingsplan för kansliet. Tillsammans med tjänstepersonerna har vi
markerat tydliga luckor i vår organisation. Obehövliga möten har tagits bort, tydligare rutiner har
tagits fram och arbetsbeskrivningar håller på att revideras.
Arbetet med Kårstyrelsen
Kårstyrelsen träffades för första gången helgen v.35. Under den helgen hade kårstyrelsen en
bootcamp. KS gick igenom verksamhetsplanen och fullbordade konkretiseringen. Gruppen
känns bra och engagerad. Alla är väl förberedda inför möten och ger bra synpunkter.
Kårstyrelsen har rekryterat en mötessekreterare för Kårstyrelsen samt tagit andra beslut. För
tillfället arbetar kårstyrelsen med behandlingen av sektionernas kårsektionsbidrag. Ledamöterna
har blivit indelade i grupper av två förväntas ge beslut i november. Kårstyrelsen upplever att det
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för tillfället råder en otydlighet kring rollerna som verksamhetsrevisorerna har gentemot
kårstyrelsen och verksamheten.

Arbetet med verksamhetsplan
Örebro studentkår har som mål att under detta verksamhetsår arbeta för en sammanhållen
organisation samt åtgärder för en bättre studietid. Den förstanämnda rubriceringen är väldigt fokuserad
på det interna arbetet. Vikten i arbetet grundar sig i att skapa goda ekonomiska, strukturella och
politiska förutsättningar för studentkåren. Det arbetet är redan påbörjat tillsammans med
Kårstyrelsen och Gunilla. Kårstyrelsen har gjort ett val att inte tillsätta tjänsten av en kanslichef
under hösten. Styrelsen vill avvakta med en anställning tills tydlighetsarbetet kommit längre. Den
andra rubriceringen i verksamhetsplanen är mer fokuserad på det politiska arbetet som ÖS ska
arbeta med under detta verksamhetsår. Örebro studentkår har förhoppningen om att lyfta frågan
kring det psykiska ohälsa som råder bland studenter över hela Sverige och så även på Örebro
Universitet. Detta har vi gjort i flertal forum med universitet, kommunen och regionen. Utöver
det kommer studentkåren även att arbeta med studentinflytandes förutsättningar. Presidiet har
drivit frågan om studenterna på campus Grythyttan till universitet. Vårt mål är att förbättra
möjlighet för studenter att förflytta sig mellan alla tre campus på Örebro universitet
Under 2018 togs en policy fram för studentinflytande vid Örebro universitet, med syftet att
vägleda studenter och medarbetare vid universitetet. Örebro studentkår ska fortsätta hålla en
dialog med universitetet och kårsektionerna kring implementeringen av policyn, samt synliggöra
innehållet för berörda aktörer. Studentinflytande ska stärkas och denna policy utgör en god grund
för studenterna. Örebro studentkår kommer även att arbeta med att alla studenter och
doktorander på Örebro universitet ska kunna ha möjligheten att vara delaktiga i studentinflytande

Bilaga 1B
Styrelserapporter - rapport från Nicolaie Kattah, vice ordförande (utbpol)
Universitetkanslerämbetet konferens i Stockholm
Jag har varit på en konferens som myndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anordnade den
20:e augusti, med Sveriges förenade studentkårer (SFS) och ett 50-tal andra studentkårer.
Konferensen handlade om studentinflytande, studenträtt, jämlikhet och vad och hur UKÄ arbetar
med studentkårer över hela Sverige. Konferensen var väldigt givande, då vi fick en inblick hur och
varför studentinflytande behövs och existerar. Utbildning och forskningsminister Matilda Ernkrans
besökte konferensen och jag samt, ordförande fick chansen att ta upp den rådande psykiska ohälsan
kring studenter, Örebro studentkårs studentinflytande och förutsättningar för att åka med
kollektivtrafiken.
Tillgänglighet i undervisning
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Under augusti besökte FUNKA och Högskolepedagogiskt centrum oss för att föra en dialog om vad
studenter tycker om tillgänglighet i undervisning, för att diskutera framtida åtgärder och hur man kan
bevaka tillgängligheten. Under året har både FUNKA och Högskolepedagogiskt centrum skapat en
matris för att skapa en översiktlig bedömning av tillgänglighet i undervisning, detta för att
fakulteterna, instutionerna och enheterna på Örebro universitet ska arbeta vidare med. Uppföljning
av detta kommer med tiden. När det kommer till att bevaka tillgängligheten, har en idé uppkommit
att utbildningsbevakarna från varje kårsektion ska bevaka. Detta är något som inte står i allas
arbetsbeskrivning eller den enhetliga arbetsbeskrivningen från Örebro studentkår, därav måste
utbildningsbevakarna acceptera det först. Vid acceptans kommer FUNKA att hålla en utbildning om
tillgänglighet i undervisning så att de får de förutsättningar de behöver för att lyckas med
bevakningen.
Studentrepresentanter
Under 2018 beslutade Örebro universitet om en policy för studentinflytande tillsammans med
Örebro studentkår. Under detta verksamhetsår är just denna policy i fokus, då den grundar sig på att
Örebro universitet och Örebro studentkår samverkar kring studentrepresentanter. År efter år har
Örebro studentkår haft svårt med att tillsätta studentrepresentanter, bakgrunden till det är svårt att
säga då det kan handla om flera faktorer. I september fick vi till ett möte med studentavdelningen på
Örebro universitet, detta handlade om hur vi kan samverka med att använda studenttjänster för att
marknadsföra de lediga studentrepresentantposterna. Detta gick igenom och nu finns det uppe i en
egen spalt på framsidan.
Övrigt
•

Deltagit på ett möte med Fredrik Eliasson (Kollektivtrafikchef i Örebro region)

•

Deltagit på ett möte med Kenneth Handberg (Ordförande i Örebro kommunstyrelse)

•

Representerat Örebro studentkår i den årliga debutant cocktail i Grythyttan

•

Presenterat mig för utbildningsbevakarrådet och deltagit i ett första lunchmöte

•

Samordnat om projektplanen till pedagogiska priset

•

Hållit välkomsttal för nya studenterna i Grythyttan

•

Hanterat studentrepresentanter, valnämnden och FUMs mötespresidium

•

Pratat kring frågor om studentrepresentanter med Universitetsdirektören Louise Pålsson

•

Deltagit på välkomstmässan

•

Ansvarat och utfört en verksamhetsdialog med GIH

•

Deltagit på ett möte om Örebro studentkårs närvaro på den kommande universitetsveckan
som är en del av Örebro universitet 20 års jubileum

•

Hälsat på och pratat om Örebro studentkår på kårsektionernas första kårsektionsmöten

•

Hälsat på Lösnummers styrelse under deras första styrelsemöte
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•

Skött det praktiska arbetet som gäller för fullmäktiges mötessekreterare

•

Stöttat studenter i ärenden kring utbildningskvalitet och kursvärderingar

Bilaga 1C
Styrelserapporter - rapport från Anton Andersson, vice ordförande
(studsoc)
Bostadsfrågan:
Under augusti och septembermånad har vårt akutboende haft öppet och ÖBOs bostadsgaranti varit
öppen. Bostadsgaranti är enbart öppen under 1 vecka och under denna vecka har 125 stycken nya
studenter anmält sig för garanti men enbart 41 stycken utnyttjade den. Denna siffra kan komma att
öka under nästa höstermin då ca 523 studentbostäder uppe på Grankottevägen kommer att
försvinna och det finns inte i nuläget någon prognos över hur många nya studentbostäder det
kommer bli. Gällande vårt eget akutboende har vi fått in många som varit intresserade av att vara
hyresvärdar vilket är jättekul och vi har hjälpt ca 12 nya studenter. Jag har även blivit intervjuad av
både P4 Örebro samt SVT Örebro gällande bostadssituationen för studenterna.

Introduktionen:
Introduktionen i höst har varit positiv utifrån ÖS synvinkel, många nya studenter som kommit in till
kansliet för att fråga om Örebrogåvan såväl att visat intresse när vi deltagit på Volleybollen,
välkomstmässan och Örebrodagen. Under denna introduktion har vi tryckt på att vi ska synas mer för
att ge en bild av vilka vi är och vad vi arbetar med på studentkåren.

Jämnställdhet:
Gällande jämnställdhetsfrågan har jag varit och deltagit på 2 jämnställdhetskollegium träffar med
kärngruppen där vi diskuterat hur vi ska gå vidare med det fortsatta arbetet kring jämnställdhet på
universitetet. Bland annat kommer det ske en träff den 25 oktober som kommer beröra
studentperspektivet och hur studenter upplever jämställdhetsfrågor i undervisningen och hur
universitetet arbetar med jämnställdhetsfrågan

Studiemiljö/skyddsombud
Gällande studiemiljöfrågor så har vi haft ett skyddsombudsmöte där vi gick igenom vad egentligen
ett skyddsombud arbetar med samt att vi gick igenom hur man gör en skadeanmälan. Sedan har det
även varit en skyddsvandring på Campus Almby där vi gick igenom hur säkert campus egentligen är
tillsammans med personal på Universitetet. Jag har även varit på möte med skyddskommittéen för
Universitetet.

Övrigt:
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•

Suttit i receptionen i början av terminen

•

Delta fadderbrickor/tröjor

•

Varit på möten med skyddsombuden för sektionerna/föreningar på universitetet/externa
aktörer

•

Skrivit avtal

•

Verksamhetsdialoger med Corax,Qultura, Serum

•

Medverkat på Välkomstdagen, Välkomstmässa, Volleybollen & Örebrodagen

•

Varit på debutantcocktail på Grythyttan

•

Hållit tal när Prideflaggan hissades

•

Blivit intervjuad i P4 Örebro och SVT Örebro

•

Delat biljetter till KIF Örebros match mot Linköping samt varit på möte med KIF

Bilaga 1D
Styrelserapporter - rapport från Oskar Geijersson, Chefredaktör
Lösnummer

Styrelserapporter
till FUM1 HT19

OSKAR GEIJERSSON – CHEFREDAKTÖR
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Första veckorna på min nya roll innebar att orientera mig - både fysiskt och digitalt - på min
nya arbetsplats. Det innebar vidare att läsa på om Lösnummers interna styrdokument men
också Örebro studentkårs och vissa övriga externa dokument. Denna period, innan
studenterna anlände till campus Almby, har senare hjälpt mig mycket under arbetet, då det
jag läst och var jag hittade det sätter sig mer och mer i huvudet och därmed bidrar till ett
enklare och mer effektivt utfört arbete. Det har i sin tur haft en positiv påverkan på
arbetsbelastningen.

Innan augusti var slut träffade jag vice chefredaktör på ett uppstartsmöte för att tillsammans
planera starten av höstterminen, främst inom organisationen medan planeringen kring
tidningens innehåll flutit på kontinuerligt allt eftersom terminen så småningom startade.
Samarbetet med vice chefredaktör, Lösnummers styrelse och redaktion har sedan det
lyckade uppstartsmötet fortsatt vara extremt smidigt och fruktbart. Jag har medverkat på våra
fyra redaktionsmöten som vi håller varje tisdagseftermiddag där jag försöker passa min
kunskap vidare i organisationen. På ett av dessa redaktionsmöten fylldes styrelsen med
ytterligare en ledamot (se separat protokoll)

Lösnummers styrelse har träffats vid två tillfällen under terminen. Det första tillfället var en
kickoff för verksamhetsåret ledd av mig. Presidiet medverkade en kort stund och
presenterade sig, sina roller och svarade på frågor från Lösnummers styrelse. Därefter
använde jag den anvisade tiden till att förtydliga och diskutera den verksamhetsplan och den
budget som fullmäktige beslutat ska gälla för oss under detta verksamhetsår. Tillsammans
diskuterade vi även vilka insatser och fokusområden som var viktigast för Lösnummer och
oss som styrelse under året att lägga arbete på - som en slag inofficiell konkretisering av
verksamhetsplanen. Det andra tillfället var ett ordinarie styrelsemöte, där vi diskuterade
framtidsfrågor i närtid och tog ett antal beslut.

I arbetet med det redaktionella materialet dvs. texterna som publicerats på losnummer.se har
jag arbetat tillsammans med berörda parter i frågor om research bakom texten,
sammankoppling av personer, publiceringsprocessen m.m. Som ansvarig utgivare läser och
godkänner jag personligen samtliga texter som publiceras på losnummer.se. Jag har även
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själv skrivit en första ledartext där jag ska tycka och tänka lite extra utifrån Lösnummers
uppdrag och min roll som chefredaktör. Jag ämnar publicera nya ledartexter varje månad.

NICOLE PALM - VICE CHEFREDAKTÖR

Det har enbart gått en kort tid sedan terminsstart, men Lösnummer har ändå hunnit med en
del. Jag deltog med chefredaktören på universitetens två välkomstdagar, vilket innebar att
hålla tal och berätta om Lösnummer. Sedan har jag i vanlig ordning hållit i redaktionsmöten,
där tidningens innehåll diskuteras samt hur marknadsföringen av varumärket ska gå till, och
även deltagit på styrelse-kickoff. Under styrelse-kickoffen gick hela styrelsen genom
organisationens stadgar, och förberedde inför framtida arbete. I början av terminen
välkomnade jag, med hjälp av resterande redaktion, en ny redaktions- och styrelsemedlem
som PR-ansvarig.

AMANDA KARLSSON - BILDREDAKTÖR

Som bildredaktör har jag rådgett i grafiska frågor, deltagit på styrelsemöten. Jag har
vimmelfotat och redigerat publicerade bilder.
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PATRIK PETTERSSON - PR-ANSVARIG

 Första mötet - Invald i styrelsen samt generell diskussion
 Möte med styrelsen - Diskussion om Lösnummers struktur, vision, rutin, historia,
budget och framtid.
 Middag med styrelsen
 Styrelsemöte nummer 2 - Diskussion kring framtida arbete.
 Uppdrag: Ta fram riktlinjer för det framtida arbetet med annonser tillsammans med
chefredaktör Oskar.

SOFIA LUND - PR-ANSVARIG

Under höstterminen 2019/2020 har PR-insatserna främst inneburit planering för kommande
projekt. Idéerna har involverat hur vi på Lösnummer ska ha möjlighet att rekrytera nya
medlemmar och i större utsträckning synas på Örebro universitet.

CAJSA-MARIA BONNEVIER - WEBB-TV-REDAKTÖR

I slutet på vårterminen detta år blev jag vald till webb-TV-redaktör för detta verksamhetsår,
och från och med 1 juli har jag varit webb-TV-redaktör. Då det inte har hunnit gå så lång tid
sedan dess har jag inte hunnit åstadkomma mycket. Jag har varit med på redaktionsmöten,
där vi diskuterat Lösnummers innehåll. Under ett av våra första möten för denna termin var
jag med och valde in en till PR-ansvarig till styrelsen. Jag har även varit med på en styrelse9(18)
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kick-off, där vi gick igenom Lösnummer som organisation och fick bland annat lära oss om
stadgar och lite mer om vad som förväntas av oss som styrelsemedlemmar. Sedan har jag
även hunnit vara med på vårt första styrelsemöte.

EMMA EDBERG - INTERNATIONAL EDITOR

Det har inte gått så lång tid men ganska mycket har skett. Innan terminsstart tog jag kontakt
med ESN och vi har diskuterat hur utbytesstudenterna ska kunna involveras i Lösnummer. Vi
hade ambitionen att delta på en aktivitet på ESN:s introduktion, men pga att det var svårt att
hitta ett gemensamt datum som fungerade blev det ej av. Men vi har ett fortsatt gott
samarbete. Jag tog upp idén om att översätta det som ska publiceras på svenska till
engelska, eftersom mycket är intressant även för utbytesstudenterna. Vi har diskuterat det
och eftersom det är mycket att tänka på ska jag arbeta fram ett dokument för hur
översättningar ska ske. Vi har haft en styrelsekickoff där vi gick igenom våra stadgar och
hade många bra diskussioner över framtiden.
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Bilaga 2
Tidrapporter

Bilaga 3
Anmälan av kårstyrelsebeslut
Kårstyrelsen beslutade

§ 1 Val av mötesordförande för FUM

Att välja in Theo Henningson till
mötesordförande i FUM under verksamhetsåret
19/20
Kårstyrelsen beslutade

§ 2 Val av studentrepresentanter

Att välja in Jennifer Kasho till Suppleant i
disciplinnämnden under verksamhetsåret 19/20

Att välja in Oskar Forsberg till Suppleant i
disciplinnämnden under verksamhetsåret 19/20
§4 Ägarrepresentant för ÖS i bolagsstämmor och

Kårstyrelsen beslutade

ägardialoger med ÖKAB

Att välja in Abdirizak Yusuf Muhamed till
ägarrepresentant för ÖS i bolagsstämmor och
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ägardialoger med ÖKAB
§5 Val av ledamot till Drivhusets styrelse

Kårstyrelsen beslutade
Att välja in Cecilia Tylstedt till ledamot till
Drivhusets styrelse under verksamhetsåret 19/20

§6 Val av ledamot till internationaliseringsrådet

Kårstyrelsen beslutade
Att välja in Joel Gruvaeus till ledamot i
intrenationaliseringsrådet under verksamhetsåret
19/20

Kårstyrelsen beslutade

§7 Val av ledamot till Unisex

Att välja in Julia Carnehagen till ledamot i Unisex
under verksamhetsåret 19/20

Kårstyrelsen beslutade

§8 Val av ledamot till Karriärforum

Att välja in Lisa Ekstav till ledamot i Karriärforum
under verksamhetsåret 19/20

§10 Val av projektledare för ÖS förtjänsttecken

Kårstyrelsen beslutade
Att välja in Joel Gruvaeus till projektledare för ÖS
förtjänsttecken under verksamhetsåret 19/20

§11 Beslutsuppföljning

Kårstyrelsen beslutade
Att godkänna beslutsuppföljningen och lägga till
handlingarna

§3 Konkretisering av verksamhetsplan

Kårstyrelsen beslutade
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Att godkänna konkretiseringen av
verksamhetsplanen

§12 Val av studentrepresentant i skyddskommitén

Kårstyrelsen beslutade
Att välja in Hakkim Rayyan till
studentrepresentant i skyddskommitén
Kårstyrelsen beslutade

§13 Entlediga William Kroon

Att entlediga William Kroon som ledamot i ÖS
Valnämnd

§14 Val av ordförande för ÖS valnämnd

Kårstyrelsen beslutade
Att välja William Kroon som ordförande för ÖS
valnämnd under verksamhetsåret 19/20

Bilaga 4
Anmälan av Lösnummer styrelses beslut

Styrelsebeslut
till FUM1 HT19

Styrelsemöte 190926
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●

Styrelsen ska verka för att de två psykologstudenter som skickat förfrågan ska få
granska Lösnummers arbete med kommunikation och beslutsfattande i samband
med ett redaktionsmöte.

●

Redaktionen ska tillsammans skapa Studentguiden VT20 och ska tillsammans utse
en projektledare för detta.

●

Chefredaktör Oskar Geijersson och PR-ansvarige Patrik Pettersson får i uppdrag att
sammanställa riktlinjer för annonsering i Lösnummer.

Bilaga 5A
Verksamhetsrevisors yttrande för verksamhetsåret 2018/2019
Bakgrund
Örebro studentkårs fullmäktige utsåg vid sitt sammanträde 2018-12-04 undertecknad till
verksamhetsrevisor. Enligt Örebro studentkårs stadgar, 14 kap. 2 § har verksamhetsrevisor i uppdrag
att:
Granska huruvida verksamheten står i överensstämmelse med verksamhetsplan, budget, stadgan
samt fullmäktiges övriga beslut […] Verksamhetsrevisor ska avge sitt yttrande senast 31 oktober
till kårstyrelsen.

För att fullgöra uppdraget har undertecknad löpande tagit del av kårstyrelsens och fullmäktiges
möteshandlingar och haft olika sorters samtal med förtroendevalda inom organisationen.
Undertecknad har även besvarat frågor från förtroendevalda, följt diskussioner på sociala media och
närvarat på ett kårstyrelsemöte.

Yttrande
Undertecknads uppfattning är att verksamheten under verksamhetsåret har stått i
överensstämmelse med verksamhetsplan, budget, stadgan och de av undertecknad kända beslut i
Fullmäktige. I de fall verksamhetsplanens mål/aktiviteter inte har genomförts under verksamhetsåret
finns godtagbara förklaringar. I verksamhetsberättelsen nämns att det inom presidiet har uppstått
konflikter och svårigheter att samarbeta. Undertecknad tror att detta kan bero på att själva rollen
som heltidsarvoderad är öppen för olika sätt att se på sitt uppdrag – personerna är ju inte anställda
utan kan jämföras med heltidspolitiker som kommunalråd. Det är omöjligt att helt förhindra att
dessa problem uppstår, de kan uppstå i alla organisationer med förtroendevalda. Men det kan ändå
finnas anledning för hela studentkåren att fundera på hur samarbetssvårigheter i presidiet kan
förebyggas.
Som ett medskick till organisationens fortsatta arbete vill undertecknad belysa en trend inom
studentkåren som kan komma att riskera den framtida verksamheten. Ett flertal observationer och
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samtal under verksamhetsåret har gett undertecknad uppfattningen att studentkåren har komplexa
och arbetskrävande processer för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Arbetet inom
dessa områden är svårt att överblicka och upplevs av många som en källa till stress. Undertecknad vill
betona att Örebro studentkår är en ideell förening och att lagens krav på former för
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning är små. Örebro studentkår har alltså stor frihet i
att själv utforma sina processer och styrdokument som verksamhetsplaner. Denna frihet bör
användas för att utforma arbetssätt som är ändamålsenliga för organisationen och dess
förtroendevalda. Undertecknad har fått bilden av att Örebro studentkår under lång tid låtit sina
interna processer inspireras av Örebro universitet och andra studentkårer. En väg fram till smidigare
arbetssätt kan vara att istället söka kontakt med andra ideella föreningar i närområdet och inspireras
av hur dessa jobbar med planering och uppföljning av sin verksamhet.
Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet och de många intressanta samtal som jag fått ta del av.
Carl Bergström, verksamhetsrevisor

Bilaga 5B
Revisionsplan- Arvid Hanell, verksamhetsrevisor

Revisionsplan 2019/2020
Inledning
Revisionsplanen beskriver verksamhetsrevisorernas syfte och det arbete som är planerat att
genomföras under verksamhetsårets gång. Revisionsplanen är ett arbetsdokument som har tagits fram
av verksamhetsrevisorerna i syfte att tydliggöra verksamhetsrevisorernas uppdrag och arbete.

Verksamhetsrevisorernas syfte
Verksamhetsrevisorernas syfte är att på uppdrag av fullmäktige granska om föreningens verksamhet
sköts i enlighet med föreningens beslut, stadgar och svensk lag. Verksamhetsrevisorernas uppdrag
regleras i Örebro studentkårs stadgar kap. 14, §§ 2-4.

Löpande granskning
Verksamhetsrevisorerna kommer löpande under verksamhetsåret att:
•

hålla kontakt med kårstyrelsen i rådgivande syfte,

•

granska protokoll upprättade av kårstyrelsen,

•

vara tillgängliga för att ta emot synpunkter och kritik om Örebro studentkår från personer
inom och utanför Örebro studentkår.
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Granskningsområde 2019/2020
Under verksamhetsåret kommer verksamhetsrevisorerna genomföra en särskild granskning på ett
område valt av verksamhetsrevisorerna efter behov.
Demokratiska möten
Örebro studentkårs organisation ska enligt kap. 1, § 3, mom. 1 i Örebro studentkårs stadgar bedrivas
efter demokratiska principer. Verksamhetsrevisorerna kommer under verksamhetsåret att
granska i vilken utsträckning fullmäktigemöten, kårsektionsmöten, kårstyrelsemöten och
kårsektionsstyrelsemöten lever upp till stadgans krav.

Revisionsrapport
Verksamhetsrevisorerna ska till kårstyrelsen lämna ett yttrande på kårstyrelsens verksamhetsberättelse,
i enlighet med Örebro studentkårs stadgar. Yttrandet kommer att lämnas i form av en
revisionsberättelse.

Övrigt
•

Under verksamhetsåret kommer verksamhetsrevisorerna att arbeta med att utveckla
långsiktiga arbetssätt för uppdraget.

•

Vid ev. val av ny verksamhetsrevisor kommer introduktion genomföras.

Bilaga 5C
Revisionsyttrande- Arvid Hanell, verksamhetsrevisor
Yttrande från ÖS verksamhetsrevisorer om avskedsprocess
Verksamhetsrevisorerna uppmärksammades i mitten av augusti 2019 att en av kansliets
tjänstepersoner mottagit en underrättelse om avsked från sin tjänst från kårstyrelsens
ordförande. Då en avskedsprocess kan få stora följder för såväl arbetstagare som arbetsgivare
har vi valt att följa och granska processen med detta yttrande till fullmäktige som utfall.
Vi har i augusti och september varit i kontakt med kårstyrelsens ordförande Abdirizak
Muhamed och vid två tillfällen fått information om situationen efter förfrågan. Vi har även
varit i kontakt med berörd tjänsteperson för att få information om händelsen samt med Gunilla
Zettergren (tidigare internkonsult chef- och ledarskap vid ORU) för att få svar på
arbetsrättsliga frågor.
Kort om händelseförloppet
Den 13 augusti 2019 lämnade ordförande en skriftlig underrättelse om avsked till en
tillsvidareanställd tjänsteperson vid Örebro studentkårs kansli med motivering om
arbetsvägran. Tjänstepersonen i fråga begärde överläggning, vilken genomfördes den 19
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augusti 2019 mellan arbetsgivare, arbetsgivaralliansen, berörd tjänsteperson och dennes
rättsliga ombud. Enligt de uppgifter vi mottagit resulterade förhandlingen i att
avskedsprocessen avbröts och att man mellan arbetsgivare och arbetstagare hade kommit
överens.
Gällande regelverk
Verksamhetsrevisorerna granskar för Fullmäktiges räkning om kårstyrelsens förvaltning av
organisationen sker i enlighet med Örebro studentkårs styrdokument som exempelvis stadgan
samt andra beslut tagna av Fullmäktige. De styrdokument vi identifierat som relevanta för
denna fråga är stadgan och kårstyrelsens uppdragsbeskrivning.
I 10 kap. 1 § mom. 1 Örebro studentkårs stadgar står följande:
Tjänstemän anställs och sägs upp av kårstyrelsen eller av den befattningshavare som kårstyrelsen gett
fullmakt att göra detta.

Det ovan citerade stycket i stadgan nämner inte uttryckligen avsked. Vi tolkar stadgans
reglering som att intentionen är att ärenden rörande anställningars upphörande (uppsägning
och avsked) ska beslutas av kårstyrelsen eller av den befattningshavare som kårstyrelsen gett
fullmakt åt.
I Fullmäktiges styrdokument Kårstyrelsens uppdragsbeskrivning regleras att kårstyrelsen från
fullmäktige har fått delegerat ansvar för:
arbetsgivaransvar för Örebro studentkårs anställda och arvoderade

Vi har vid granskning av protokoll konstaterat att kårstyrelsen inte har fattat något beslut i det
aktuella ärendet om underrättelse om avsked. Vi har inte heller identifierat någon delegation
eller fullmakt från kårstyrelsen till ordförande gällande arbetsgivaransvar, varken en generell
sådan eller en specifik för detta fall.
Vår bedömning
Utifrån ÖS stadgar och kårstyrelsens uppdragsbeskrivning är det tydligt att ansvaret att
besluta om uppsägning och avsked av Örebro studentkårs tjänstepersoner åligger kårstyrelsen.
Vår bedömning är att ordföranden brutit mot ÖS stadgar och kårstyrelsens
uppdragsbeskrivning när denne, utan ett kårstyrelsebeslut, beslutade om en underrättelse om
avsked.
Rekommendationer
Vi rekommenderar att kårstyrelsen:
•

säkerställer att det finns en rutin att kontrollera att såväl kårstyrelsens som individuella
ledamöters handlingar och beslut sker i enlighet med ÖS styrdokument.
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Carl-Mikael Bergström Arvid Hanell
Verksamhetsrevisor Vice verksamhetsrevisor

Bilaga 6
Proposition P1: Örebro studentkårs verksamhetsberättelse för 18/19
Handläggare: Lasse Lund, Anders Wahlström (kårstyrelse 18/19)
Föredragare: Lasse Lund, Anders Wahlström
Remissinstanser:
Kårstyrelsebeslut: 2019-09-25
Se extern bilaga 6

Bilaga 7
Lösnummermotion L1: Lösnummers Verksamhetsberättelse för 18/19
Handläggare: Jenniina Martikainen
Föredragare: Jenniina Martikainen
Remissinstanser:
Kårstyrelsebeslut: 2019-09-24
Se extern bilaga 7
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