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§1

Mötets öppnande

Mötesordförande beslutar att förklara mötet öppnat.

§2

Mötets stadgeenliga utlysande

Fullmäktige föreslås besluta
Att förklara mötet stadgeenligt utlyst

§3

Val av mötesordförande

Fullmäktige föreslås
Att välja Samuel Jara Josefsson till mötesordförande

§4

Val av mötessekreterare

Mötessekreterare väljas av mötet efter muntligt förslag från mötesordförande.

§5

Val av justerare tillika rösträknare

Justerare tillika rösträknare ska väljas av mötet efter muntligt förslag. Justerarna ska, om det krävs,
räkna röster vid votering eller sluten omröstning. Justerarna justerar tillsammans med mötespresidiet
protokollet från mötet.

§6

Protokolljustering

Fullmäktige föreslås
Att fastställa sista datum för protokolljustering till den 12 november 2019

§7

Justering av röstlängd

Justerarna delar ut röstkort efter mötesordförandes upprop. Fullmäktige ska sedan besluta om att
anse röstlängden justerad efter muntligt yrkande från mötesordförande.

§8

Eventuella adjungeringar

För att äga yttranderätt på möte behöver medlemmar och ickemedlemmar som närvarar adjungeras.
Mötespresidiet ska ta in fullständigt namn på eventuella adjungeringar. Mötet ska besluta om
adjungeringar efter muntligt yrkande från mötesordförande. ÖS tjänstemän samt Lösnummers
styrelse äger automatiskt yttranderätt
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§9

Fastställande av föredragningslistan

Mötet ska besluta om att fastställa föredragningslistan efter muntligt yrkande från mötesordförande.
Här ges möjlighet för fullmäktigeledamöter, kårstyrelse, Lösnummers styrelse samt
verksamhetsrevisorer att innan föredragningslistan har fastställts anmäla övriga frågor till
föredragningslistan.

§ 10 Styrelserapporter
(Bilaga 1A-1D)
Kårstyrelsen och Lösnummers styrelse har här möjlighet att muntligt yttra sig om sina rapporter och
fullmäktige har möjlighet att ställa frågor. Fullmäktige beslutar om att lägga rapporterna till
handlingarna efter muntligt yrkande från mötesordförande.
Fullmäktige föreslås besluta
Att lägga bilaga 1A-1D till handlingarna.

§ 11 Heltidsarvoderades tidrapporter
(Bilaga 2)
ÖS presidium och Lösnummers chefredaktör har här möjlighet att muntligt yttra sig om sina
tidrapporter och fullmäktige har möjlighet att ställa frågor. Fullmäktige beslutar om att lägga
tidrapporterna till handlingarna efter muntligt yrkande från mötesordförande.
Fullmäktige föreslås besluta
Att lägga bilaga 2 till handlingarna.

§ 12 Anmälan av kårstyrelsebeslut
(Bilaga 3)
Här redovisas de beslut som kårstyrelsen tagit sedan senaste fullmäktigemötet. Fullmäktige beslutar
om att lägga besluten till handlingarna efter muntligt yrkande från mötesordförande.
Fullmäktige föreslås besluta
Att lägga bilaga 3 till handlingarna.
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§ 13 Anmälan av Lösnummers styrelses beslut
(Bilaga 4)
Här redovisas de beslut som Lösnummers styrelse tagit sedan senaste fullmäktigemötet. Fullmäktige
beslutar om att lägga besluten till handlingarna efter muntligt yrkande från mötesordförande.
Fullmäktige föreslås besluta
Att lägga bilaga 4 till handlingarna.

§ 14 Rapport från bolagsstyrelser
Kårstyrelsen har här möjlighet att muntligt yttra sig om rapporter från bolag ägda av Örebro
studentkår och fullmäktige har möjlighet att ställa frågor. Fullmäktige beslutar om att lägga
rapporterna till handlingarna efter muntligt yrkande från mötesordförande.

§ 15 Rapport från verksamhetsrevisorer
(Bilaga 5 A - C)
Fullmäktige föreslås besluta
Att lägga bilagorna 5A - C till handlingarna.

§ 16 Proposition P1: ÖS Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
18/19
(Bilaga 6)
Kårstyrelsen föreslår för fullmäktige
Att bifalla propositionen och därmed fastställa verksamhetsberättelsen enligt bilaga 6

§ 17 Lösnummermotion L1: Lösnummers Verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 18/19
(Bilaga 7)
Lösnummers styrelse föreslår för FUM
Att bifalla lösnummermotionen och därmed fastställa verksamhetsberättelsen enligt bilaga 7
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§ 18 Övriga frågor
§ 19 Nästa möte
ÖS fullmäktige föreslås besluta
att
nästa fullmäktigemöte ska hållas 2019-12-10 kl. 17.15

§ 20 Mötets avslutande
Mötesordförande beslutar att förklara mötet avslutat.
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