Motion 3.
Motionen ställd av:
Anders Häggström, Medlem nr
Erik Sjödin, Medlem nr

Kårinflytande.
I dagsläget uppfattas inte sammarbetet mellan IKSU styrelse och kårerna som bra. Ett bättre
samarbete skulle få många positiva effekter. Ett öppnare IKSU där information är lätt att få vad
gäller status för olika avdelningar inom IKSU vore att föredra. En del i att vara en mer öppen
verksamhet är att den styrs mer som idrottförening än ett företag.
Prioriteringen borde inte vara att växa mer utan fokus borde ligga i vad medlemmarna vill. En
sänkning av priset för studenterna har t.ex. önskats under en lång tid men mer eller mindre
ignorerats av IKSUs styrelse.
Det är många studenter som ej har koll på vad IKSU är och vad det menas med en idrottsförening. Ett större fokus borde sättas på att medlemmarna får en bättre inblick i verksamheten.
Det borde även göras intressekontroller bland studenterna/medlemmarna för att kunna ta reda
på deras intressen i IKSU och för att bättre veta vilket långsiktigt fokus som IKSU bör ha.

Förslag till beslut från motionärerna:
Kårerna ska få ett större inflytande i IKSU:s styrelse för att på så vis kunna föra studentens
talan i viktiga beslut. Inflytandet är något som IKSU ska arbeta för att ständigt förbättra.
Arbetet ska börja under året 2012.

Styrelsens yttrande
Bakgrund till styrelsens ställningstagande:
IKSU:s styrelse ser det som mycket viktigt att det förs en nära dialog med våra medlemmar, kortinnehavare, sektioner, studentkårer, universitet, kommun, företag m.fl.
Att lyssna på dessa olika grupper har varit en av framgångsfaktorerna. Vem hade
kunna tro att IKSU inom kort kommer att kunna passera 20 000 träningskort. Att vi
når detta mål innebär inte att styrelsen slår sig till ro. Inför verksamhetsåret 2012 har
bl.a. redan planerats medlems- och kundundersökningar och en stor verksamhetskonferens.
Idag har ledningen för IKSU kontinuerliga möten med Universitetens kårer. Vid varje
möte är det fritt att lyfta frågor som anses angelägna. Inför år 2012 har vi dessutom
diskuterat konkreta samarbeten inom olika områden såsom Studentsportardagarna,
Brännbollscupen, medlemsevent och studentförmåner på IKSU.
Vad motionären menar med att ”Kårerna ska få ett större inflytande i IKSU styrelse för
att på så vis kunna föra studenternas talan i viktiga beslut” är oklart. Som stadgarna
ser ut idag utser årsmötet på förslag från valberedningen styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Stadgarna föreskriver inte att någon eller några ledamöter ska
tillsättas på annat sätt.
I valberedningens uppdrag ligger att till Årsmötet presentera ett förslag till styrelse
som är allsidig med tanke på genus, ålder och specialitet. Under de senaste 20 åren
är det bara vid ett fåtal tillfällen då det på ledamots- eller suppleantplats i IKSU:s
styrelse inte funnits personer som samtidigt varit studenter. Ofta har dessa personer
varit föreslagna via kårerna. I IKSU:s styrelse är de sedan invalda som person, och inte
som representant för en grupp.

Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå motionen
Styrelsen föreslår att kårernas representanter bjuds in som gäster vid vissa styrelsemöten under året och/eller vid särskilda temadagar, verksamhetskonferenser etc.

