To: Delegates of THS Union Council
For information:
THS Members
THS Board
THS Auditors
THS Inspector

THS Nomination comittee
THS Election Board
THS Staff
Osqledaren

Stockholm, 17. mars 2020

SUMMONS 1920-KF-05
Tuesday the 24th of Mars
The meeting is held 18:00-23:00 at Zoom Video
Communications
If necessary, there is a second day for this meeting,
Thursday 26th of Mars, with the same schedule as for
Tuesday
You are now summoned to a meeting of THS Union Council at the time and place above,
the Zoom link will be announced later.

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 3rd of Mars to be possible to process at the meeting.
Consequence motions and simple questions should be provided to the speakers no later than
the 17th of Mars to be possible to process at the meeting.

Welcome!

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

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

THS Valnämnd
THS Personal
THS Inspektor
Osqledaren

Stockholm, den 17 mars 2020

KALLELSE 1920-KF-05
Tisdagen den 24 mars
Mötet
hålls
18:00-23:00
Communications.

via

Zoom

Video

Om nödvändigt finns en extra dag inlagd, torsdagen
den 26 mars, med samma tidsschema.
Härmed kallas till THS kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan, zoomlänk
meddelas senare.

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 3 mars för att kunna behandlas på mötet.
Följdmotioner samt enkla frågor ska vara talmanspresidiet tillhanda senast den 17 mars för
att kunna behandlas på mötet.

Välkommen!
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Kårfullmäktigesammanträde #4 19/20
Datum: 2020-03-24/26
Tid: 18.00 – 23.00
Plats: Zoom Video Communications

FÖREDRAGNINGSLISTA
1920-KF-05 (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
2020-03-24/26

2 Valfrågor
2.1

Val av THS Kårordförande 20/21

Valberedningen

2.2

Val av THS Vice kårordförande 20/21

Valberedningen

2.3

Val av THS Talman 20/21

Valberedningen

2.4

Val av THS Vice talman 20/21

Valberedningen

2.5

Val av THS Kårfullmäktiges sekreterare 20/21

Valberedningen

2.6

Val av THS Valberedning 20/21

Talmanspresidiet

3 Mötets ajournerande
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Kårfullmäktigesammanträde #4 19/20
Datum: 2020-03-24/26
Tid: 18.00 – 23.00
Plats: Zoom Video Communications

FÖREDRAGNINGSLISTA
1920-KF-05 (DAG 2)
Stockholm
2020-03-24/26

4 Formalia
4.1

Mötets återupptagande

4.2

Justering av röstlängd

4.3

Fastställande av föredragningslista*

4.4

Adjungeringar

5 Valfrågor
5.1

Val av THS Kårstyrelse 20/21

Valberedningen

5.2

Val av THS Valgeneral 20/21

Valberedningen

5.3

Val av THS Valnämnd 20/21

Talmanspresidiet

5.4

Val av THS Sakrevisorer 20/21

Valberedningen

5.5

Val av Auktoriserad Revisor 20/21

Talmanspresidiet

6 Övriga frågor
6.1

Övriga frågor

6.2

Nästa möte

7 Mötets avslutande
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Information om valhandlingar
Talmanspresidiet
THS Kårfullmäktige
1920-KF-05
2020-03-24/26
Sid 1(1)

INFORMATION OM VALHANDLINGAR
Kårfullmäktiges handlingar är öppna för alla att läsa och publiceras på THS hemsida och på grund av detta
brukar de individuella kandidaternas ansökningsbrev, CV och de utlåtanden som valberedningen skriver
om kandidaterna inte ingå i de vanliga handlingarna. Vi gör så av respekt till de sökande eftersom deras
namn och personliga dokument 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.
I vanliga fall kan medlemmar som vill ta del av de fullständiga handlingarna gå till Kårexpeditionen i
Nymble, KårX, och be om att få läsa den fysiska kopian där. På grund av rådande situation med
spridningen av Covid-19 är det inte möjligt att göra det vid detta års val. Vi hoppas att ni har överseende
med detta.
Har du några frågor så tveka inte att kontakta Talmanspresidiet på talman@ths.kth.se.

INFORMATION ABOUT ELECTION PROCEEDINGS
The meeting proceedings for the Student Union Council are open to everyone and are published on THS
website. Therefore, the cover letters, resume and recommendations from the nomination committee are
normally not included in the regular meeting documents. This is done out of respect for the candidates
because their personal documents can be searched for on the internet far behind the election, which can be
delicate. To maintain a balance between transparency and care for the candidates, we include the front
page of election proceedings and a list of candidates in the public meeting proceedings. The complete
election proceedings are sent directly to the members of the Student Union Council.
Normally, THS members that wishes to read the documents can do so by visiting the Student Union
Office in Nymble, KårX, and asking for the printed copy. This won’t be possible due to the ongoing
spread of Covid-19 and we hope that you understand this decision.
Do not hesitate to contact the Speakers presidium at talman@ths.kth.se if you have any questions.
.
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