Till: Kårfullmäktiges ledamöter
För kännedom:
THS Medlemmar
THS Kårstyrelse
THS Sakrevisorer
THS Valberedning

THS Valnämnd
THS Personal
THS Inspektor
Osqledaren

Stockholm, den 20 februari 2019

KALLELSE 1819-KF-04
Torsdagen den 21 mars, samt
Tisdagen den 26 mars vid behov
Mat serveras 17:00-18:00 i Kröken, Nymble
Mötet hålls 18:00-23:00 i Nya Matsalen, Nymble
Härmed kallas till THS kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan.

Alla ledamöter, inklusive suppleanter, förväntas närvara på mötet om inget annat
särskilt meddelas talmanspresidiet.
Ledamöter som inte kan närvara på mötet samt medlemmar som vill närvara anmäler detta till
talmanspresidiet senast tre dagar före mötet via talman@ths.kth.se.

Motioner, interpellationer samt missförtroendeförklaring ska vara talmanspresidiet till handa
senast den 28 februari för att kunna behandlas på mötet.
Följdmotioner samt enkla frågor ska vara talmanspresidiet tillhanda senast den 14 mars för att
kunna behandlas på mötet.

Välkommen!
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To: Delegates of Kårfullmäktige
For information:
THS Members
THS Board
THS Accountants
THS Inspektor

THS Nomination comittee
THS Electon comittee
THS Staff
Osqledaren

Stockholm, the 20 of februari 2019

SUMMONS 1819-KF-04
Monday the 21st of March, as well as
Tuesday the 26th of March if needed
Dinner is served 17:00-18:00 in Kröken, Nymble
The meeting is held 18:00-23:00 in Nya Matsalen, Nymble
You are now summoned to a meeting of THS Kårfullmäktige at the time and place above.

All delegates, including deputies, are expected to attend the meeting unless absence is
notified to the speakers.
Delegates who are not to attend and members who would like to attend the meeting is to notify
the speakers at least three days in advance through mail to talman@ths.kth.se.

Motions, interpellations and distrust statements should be provided to the speakers no later
than the 28th of February to be possible to process at the meeting.
Consequence motions and simple questions should be provided to the speakers no later than
the 14th of March to be possible to process at the meeting.

Welcome!
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Kårfullmäktigesammanträde #4 18/19
Datum: 2019-03-21/26
Tid: 18.00 – 23.00
Plats: Nymble, Campus Valhallavägen

FÖREDRAGNINGSLISTA
1819-KF-04 (DAG 1)
1 Formalia

* = bilaga i handlingarna

1.1

Mötets öppnande

1.2

Justering av röstlängd

1.3

Mötets behöriga utlysande *

1.4

Fastställande av föredragningslista *

1.5

Adjungeringar

1.6

Val av justerare tillika rösträknare

1.7

Föregående protokoll Kårfullmäktige

1.8

Inkomna entlediganden

1.9

Anmälningsärenden

Stockholm
2019-03-21/26

2 Beslutsuppföljning
2.1

Talmanspresidiets beslutsuppföljning* Talmanspresidiet

3 Valfrågor
3.1

Val av THS Kårordförande 19/20 *

Valberedningen

3.2

Val av THS Vice Kårordförande 19/20 *

Valberedningen

3.3

Val av THS Talman 19/20 *

Valberedningen

3.4

Val av THS Vice Talman 19/20 *

Valberedningen

3.5

Val av Kårfullmäktiges sekreterare 19/20 *

Valberedningen

3.6

Val av THS Valgeneral 19/20 *

Valberedningen

3.7

Val av THS Sakrevisorer 19/20 *

Valberedningen

3.8

Val av THS Valberedning 19/20

Talmanspresidiet

4 Mötes ajournerande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Dagordningen är uppdelad i två delar för att kunna planera mötet
på ett bra sätt. Vet du redan nu att du vill göra en ändring i
dagordningen så kontakta gärna Talmanspresidiet på
talman@ths.kth.se.
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Kårfullmäktigesammanträde #4 18/19
Datum: 2019-03-21/26
Tid: 18.00 – 23.00
Plats: Nymble, Campus Valhallavägen

19-KF-04 (DAG 2)
5 Formalia
5.1

Mötets återupptagande

5.2

Justering av röstlängd

5.3

Fastställande av föredragningslistan *

5.4

Adjungeringar

Stockholm
2019-03-21/26

6 Valfrågor
6.1

Val av THS Kårstyrelse 19/20 *

Valberedningen

6.2

Val av THS Valnämnd 19/20 *

Talmanspresidiet

6.3

Val av Auktoriserad Revisor 19/20

Talmanspresidiet

6.4

Val av Inspektor 19/20 och 20/21 *

Valberedningen

7 Dechargefrågor
7.1

Prövning av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 17/18*

Sakrevisorerna

8 Övriga frågor
8.1

Övriga frågor

8.2

Nästa möte

9 Mötets avslutande
10 Mingel med bubbel

Dagordningen är uppdelad i två delar för att kunna planera mötet
på ett bra sätt. Vet du redan nu att du vill göra en ändring i
dagordningen så kontakta gärna Talmanspresidiet på
talman@ths.kth.se .
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Talmanspresidiets beslutsuppföljning
1819-KF-04
Statustyper:
Beslutsnummer
1718-KF-05003

Genomfört

Påbörjat
Titel

Val av Kårfullmäktiges sekreterare 18/19

Ej Påbörjat
Beskrivning

BeslutsSenast
datum uppdaterad

Aktiva ärenden:

7

Ansvarig

Status

Kommentar

Ska läggas till handlingarna till 1819-KF-04.

Hitta kandidat.

2018-05-15 2018-12-06

Valberedningen

Påbörjat

1718-KF-05004

Val av THS Valberedning 18/19

Hitta en kandidat.

2018-05-15 2018-12-06

Talmanspresidiet

Påbörjat

1718-KF-05006
1718-KF-05007

Val av THS Valgeneral 18/19
Val av THS Sakrevisorer 18/19
Val av THS Valnämnd 18/19

Hitta en kandidat.
Hitta två kandidater.
Hitta kandidater för följande sektioner: A,B,
Dr,Fria,Open,S,TT.

2018-05-15 2018-12-06
2018-05-15 2018-12-06

Valberedningen
Valberedningen

Påbörjat
Påbörjat

Två ledamöter valda 1819-KF-02. Ska läggas
till handlingarna till 1819-KF-04.
Ska läggas till handlingarna till 1819-KF-04.
Ska läggas till handlingarna till 1819-KF-04.

2018-10-10 2018-12-06

Talmanspresidiet

Påbörjat

Ska läggas till handlingarna till 1819-KF-04.

Lägg till handlingarna för 1920-KF-01.

2018-12-06 2018-12-06

Talmanspresidiet

Påbörjat

Lägg till handlingarna för 1819-KF-04.

2019-02-18 2019-02-18

Talmanspresidiet

Genomfört

1819-KF-01001
1819-KF-02004
1819-KF-03001

Motion angående prövning av pc- och
presidiebeslut
Prövning av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 17/18

Information om valhandlingar
Talmanspresidiet
THS Kårfullmäktige
1819-KF-04
2019-03-21/26
Sid 1(1)

INFORMATION OM VALHANDLINGAR
På grund av att Kårfullmäktiges handlingar är öppna för alla att läsa brukar de individuella kandidaternas
ansökningsbrev, personliga dokument och dom utlåtanden om valberedningen skriver om kandidaterna
inte ingå i de vanliga handlingarna. Vi gör så för att de individuella kandidaternas namn kan vara sökbara
på internet långt efter, något som ibland kan vara känsligt. För att uppnå balans mellan öppenhet och värna
kandidaterna ingår Valhandlingarnas försättsblad och lista över inkomna kandidaturer i de offentliga
möteshandlingarna. De fullständiga valhandlingarna skickas direkt till Kårfullmäktiges ledamöter.
Medlemmar som vill ta del av de fullständiga handlingarna kan gå till Kårexpeditionen, KårX, och be om
att få läsa den fysiska kopian där.
Har du några frågor så tveka inte att kontakta Talmanspresidiet på talman@ths.kth.se .
.
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Valhandlingar
Valhandlingar till Kårfullmäktigemöte 4, 18/19
THS Valberedning
2019-03-07
Sid 1(44)

Valhandlingar
OM VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningens valhandlingar
till Kårfullmäktigemöte 4, 18/19
Titeltext/Kompletterande uppgifter som kan
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Valhandlingar
Valhandlingar till Kårfullmäktigemöte 4, 18/19
THS Valberedning
2019-03-07
Sid 2(44)

Valberedningens ledamöter
Valberedningens ledamöter har under valprocessen bestått av:
●
●
●
●
●

Axelina Schmidt (K)
Jacob Larsson (I)
Karl Arthursson (F)
Matilda Messén (MiT)
Roderick Karlemstrand (IN)

Övergripande
Valprocessen har generellt sätt följt de anvisningar och regleringar som står att finna i reglemente och
stadgar för THS. Precis som under föregående år så har beredningsperioden hamnat mitt i en tentaperiod,
vilket resulterat i en komplicerad balansgång för valberedningens ledamöter då vi hela tiden har behövt
balansera studier och engagemang. En följd av detta är att vissa dokument inte har hunnit inkomma från
vissa kandidater innan handlingarna var tvungna att släppas. Dessa dokument kommer att inrymmas i en
uppsättning reviderade valhandlingar tillsammans med behandlingen av de kandidater som inte varit
tillgängliga under perioden. I övrigt och i allra största allmänhet är vi dock nöjda över hur arbetet förflutit.
Valberedningen har kontaktat två referenser per behandlad kandidat, med undantag för en kandidat som
endast gav oss uppgifter till en. Referenserna har tillfrågats om eventuella otydligheter som kom upp under
intervjuerna, samt allmänt om hur de uppfattar kandidaten.

Förordanden och intervjuer
Valberedningen har ställt två krav för att en kandidat skall bli förordad. För det första så krävdes det att
kandidaten var lämplig för posten som sådan, en bedömning vi gjorde med hjälp av de lämplighetsprofiler
vi tilldelats. Utöver det så har vi endast förordat de kandidater som vi anser vara mer lämpliga än eventuella
övriga kandidater (notera att kårstyrelsen skall bestå av flera ledamöter och att vi inte ställt kandidaterna
mot varandra så länge som antalet valbara platser överstiger antalet kandidater). I de fall där det finns fler
än en förordad kandidat har vi bedömt att de kandidaterna är kvalificerade för posten utan att någon är
avgjort bättre. Lämplighet baserar vi på personliga egenskaper relevanta för posten, relevanta meriter och
tydliga visioner.

Jäv
Valberedningen ser mycket allvarligt på jävsituationer. Valberedningen har arbetat öppet i diskussionerna
kring kandidaterna och har varit noga med att intryck av en kandidat delats av samtliga innan besluten tas,
således har en eventuellt jävig person neutraliserats.

Marknadsföring
Valberedningen har under februari månad marknadsfört valen i samarbete med THS
Kommunikationschef. Vi fick även hjälp av de sittande förtroendevalda med ytterligare marknadsföring av
valen via sociala nätverk och personliga kontakter samt vad gäller revidering av ett antal faktafel som gick
ut i och med lysningen av posterna.
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Valhandlingar
Valhandlingar till Kårfullmäktigemöte 4, 18/19
THS Valberedning
2019-03-07
Sid 3(44)

LISTA ÖVER KANDIDATER
Kårordförande (1 sökande)
●

Elisabet Lövkvist (CL) (förordad)

Kårstyrelseledamot (6 sökande)
●
●
●
●
●
●

Adam Jacobs (D) (förordad)
Emma Ingo (K) (förordad)
Ferza Nigit (S) (förordad)
Jonathan Edin (K) (förordad)
Nadia Gonzálvez Läth (F) (förordad)
Simon Wilhelm Mogren (MiT) (ej förordad)

THS Talman (1 sökande)
●

Henrik Herstedt (M)

THS Valgeneral (1 sökande)
●

Aravind Satheeskumar (E)

THS Sakrevisor (1 sökande)
●

Joakim Wassinge Holmström (CL) (förordad)
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Valhandlingar
Valhandlingar till Kårfullmäktigemöte 4, 18/19
THS Valberedning
2019-03-07
Sid 4(44)

ABOUT THE ELECTION COMMITTEE’S WORK
Members of the Election Committee
The members during the election process consisted of:
●
●
●
●
●

Axelina Schmidt (K)
Jacob Larsson (I)
Karl Arthursson (F)
Matilda Messén (MiT)
Roderick Karlemstrand (IN)

Overall
The electoral process has generally followed the regulations contained in the regulations and
statutes. The election process did coincide with the exam period, which caused some minor
problems both for us and for the candidates, but we are all in all pleased with the work that we
have done and hope that the result will help you during the election meeting.
We have contacted two references per candidate, with the exeption of one that didn’t give us
access to more than one. They were asked to describe the candidate and, when relevant, answer
questions regarding the candidate that the interview failed to adress properly.

Advocacy and interviews
The Election Committee have chosen to recommend candidates that they find suitable
according to the suitability profile. No candidate was compared with another, meaning that in
the cases where there are more than one recommended candidate, each candidate was seen as
suitable to the position. The Election Committee evaluate suitability based on relevant working
experience and characteristics, as displayed during an interview.
The candidates that are neither recommended or not recommended will be added to the election
documents at a later date, as either we of the committee or the candidate in question failed to
make time for a meeting and an interview.

Conflicts of interest
The Election Committee takes a very serious stand on conflict of interest. For cases where a
member felt like they stood too close to a candidate, the matter has been discussed openly with
the entire committee. The person have subsequently not been present during the interview with
the candidate in order to minimize their ability to affect the decision.

Marketing
The Election Committee contacted the THS Head of Communications who helped with
marketing. We also got the help from the sitting trustees with additional marketing options
through social networks and personal contacts.
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Valhandlingar
Valhandlingar till Kårfullmäktigemöte 4, 18/19
THS Valberedning
2019-03-07
Sid 5(44)

LIST OF CANDIDATES
THS President (1 applicant)
●

Elisabet Lövkvist (CL) (recommended)

Member of the Student Union Board (6 applicants)
●
●
●
●
●
●

Adam Jacobs (D) (recommended)
Emma Ingo (K) (recommended)
Ferza Nigit (S) (recommended)
Jonathan Edin (K) (recommended)
Nadia Gonzálvez Läth (F) (recommended)
Simon Wilhelm Mogren (MiT) (not recommended)

Student Union Speaker (1 applicant)
●

Henrik Herstedt (M)

THS Election General (1 applicant)
●

Aravind Satheeskumar (E)

THS Auditor (1 applicant)
●

Joakim Wassinge Holmström (CL) (recommended)
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