Till: THS Kårstyrelse
För kännedom:
THS Medlemmar
THS Kårledning
THS Sakrevisorer

THS Valberedning
THS Personal
THS Inspektor

KALLELSE
THS Kårstyrelsemöte 03 18/19
Onsdagen den 21 november 2018
kl. 15.30, plats meddelas snarast, dock senast med
handlingarna
Rapportmöte
Rapportmötet på årets tredje kårstyrelsemöte, där även Reftecs stadga och
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår behandlas. Reftec är den
samarbetsorganisation mellan teknolog- och naturvetarkårer i Sverige i vilken THS är
med. Rapportmöte kommer för första gången att se annorlunda ut, då
styrelsemedlemmarna träffar kårledningen separat innan mötet. På så sätt får styrelsen
och kårledning möjlighet till ett avslappnat forum att prata om hur den dagliga
verksamheten ska se ut. Rapporterna kommer finnas tillgängliga i handlingarna. THS
Åsiktdokument kommer också att behandlas under mötet.

Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Tveka inte att höra av er om ni har
frågor. Välkomna!
Stockholm, den 14 november 2018

_______________________
Emma Ingo
Kårordförande 2018/2019
Tekniska Högskolans Studentkår
Välkommen!

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

To: THS Board
For Information:
THS Members
THS Management Team
THS Auditor

THS Election Committee
THS Personnel
THS Inspector

SUMMONS
THS Board meeting 03 18/19
Wednesday 21st November 2018
15.30, place will be announced as soon as possible, but at
the latest with other meeting documents
Report meeting
During this years thirds board meeting the board will discuss the work report from the
Management Team. Every member has written a report on the operational plan and how
the daily work is going. This time, the board will meet the Management Team before the
meeting, to enable better discussions and this way the board meeting will be more
efficient. The Reftec bylaws and the annual report from the previous year will be handled
during the meeting. The THS official opinions will also be discussed, to then be
presented for the student union council.

All members are welcome at the union board meetings. Welcome!
Stockholm, the 14th of November 2018

_______________________
Emma Ingo
President 2018/2019
Tekniska Högskolans Studentkår
Welcome!
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