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Motion nr 3 till FMCK Malmö kårstämma 2021 

Ändring av stadgar paragraf 7.2 samt 7.3 

Bakgrund  

Nedan punkter i stadgarna har justerat ett par gånger där man har lagt till och tait bort text med 

dessa ändringar så har det uppstått en förflyttning av text mellan olika punkter. 

 

7.2. Kårstyrelsen består av ordförande och 6 ledamöter samt 2 suppleanter med mandattid av två år. 

Kårchef tillika ordförande väljs av kårstämman på jämna år och vice kårchef väljs vid udda år. 

7.3. Kårstyrelsen består minst av:  Väljs jämna år  Väljs udda år 

1. Kårchef tillika ordförande          X  

2. Vice kårchef tillika vice ordförande           X 

3. Ledamot           X 

4. Ledamot            X 

5. Ledamot           X 

6. Ledamot             X 

7. Ledamot           X 

8. Suppleant             X 

9. Suppleant           X 

 

Förutom ordförande och vice ordförande skall styrelsen ha en sekreterare respektive en kassör. 

Dessa samt övriga funktioner fördelas bland ledamöterna av styrelsen vid konstituerande möte, 

se §9.1 

 

 

Förslag  
Justera text under punkterna 7.2 och 7.3 samt flytta text från punkt 7.3 till 7.2 så att 7.3 endast visar 

vilka som väljs vilka år och 7.2 beskriver styrelsens sammansättning. Ändringarna nedan är i 

kursivtext. 

 

7.2. Kårstyrelsen består av kårchef, vice kårchef och 5 ledamöter samt 2 suppleanter med mandattid 

av två år. Kårchef väljs av kårstämman på jämna år och vice kårchef väljs vid udda år. 

Förutom kårchef och vice kårchef skall styrelsen ha funktionerna sekreterare respektive en 

kassör. Dessa samt övriga funktioner fördelas bland ledamöterna av styrelsen vid 

konstituerande möte, se §9.1 
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7.3. Kårstyrelsen väljs enligt följande:   Väljs jämna år  Udda år 

1. Kårchef tillika ordförande                X  

2. Vice kårchef tillika vice ordförande            X 

3. Ledamot            X 

4. Ledamot             X 

5. Ledamot            X 

6. Ledamot              X 

7. Ledamot            X 

8. Suppleant              X 

9. Suppleant            X 

 

 

Styrelsen 
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