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Motion: informationsflöde 
Uppsala studentkårs högst beslutande organ är dess fullmäktige. De två huvudsakliga 
uppgifterna som åligger fullmäktige är att ange riktlinjer för och utöva högsta överinseende 
över all Uppsala studentkårs verksamhet. 

Styrelsen är Uppsala studentkårs verkställande organ. De leder Uppsala studentkårs 
verksamhet, förvaltar dess tillgångar och övervakar underställda organ. Det ligger således i 
styrelsens arbete att hålla sig själva informerade om vad som händer i verksamheten. Det är 
också styrelsens uppgift att skriftligen informera fullmäktige om beslut, diskussion och i 
övrigt viktiga händelser i respektive verksamhet. 

Uppgiften att hålla fullmäktige informerade har historiskt sätt inte alltid fungerat så bra och 
ingen särskild skuld bör därför läggas på nu sittande styrelse. Däremot är det av stor vikt att 
det framöver fungerar på ett bra sätt. 

För att fullmäktige ska kunna göra ett bra arbete och fylla den funktion som det är avsett för 
måste det ske en löpande återrapportering om hur verksamheten går. Annars agerar 
fullmäktige i blindo och fattar beslut oinitierade om verksamheten. Det är varken bra för 
fullmäktige, styrelsen, studentrepresentanter eller studenter. 

Det är min åsikt att fullmäktige inte ska ges en massa infomation som inte är till gagn för dess 
arbete. Därför önskar jag att styrelsen för verksamhetsåret 12/13 inför varje 
fullmäktigesammanträde författar en kort promemoria som omfattar det som styrelsen anser 
att fullmäktige bör hållas informerade om, varken mer eller mindre. 

 

Jag yrkar att fullmäktige beslutar 

att den skriftliga information från styrelsen inför varje fullmäktigesammanträde under 
verksamhetsåret 2012-2013 utgörs av en promemoria där styrelsen sammanfattar de beslut, 
diskussioner och i övrigt viktiga händelser i respektive verksamhet som inträffat sedan 
föregående fullmäktigesammanträde. 
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