
  

 

 

ENGAGERA DIG I 
STUDENTKÅREN! 

 

 

KALLELSE ORDINARIE STÄMMA 2022 
Härmed kallas studenter vid Marie Cederschiölds högskolan till ordinarie stämma 
för högskolans studentkår år 2022. Kårens namn är idag Ersta Sköndal Bräcke 
Studentkår (ESBS) men förbereder för att byta namn till Marie Cederschiöld 
Högskolas Studentkår. 
 
VARMT VÄLKOMNA TISDAGEN DEN 20 SEPTEMBER, KL 16:00 SAL 1, 
CAMPUS ERSTA 

 



  

 

OM STÄMMAN 
Alla studenter är varmt välkomna på mötet. Stämman är ett bra tillfälle att lära sig 
mer om kåren och att själv engagera sig. 
 
På stämman väljs kårstyrelseledamöter och suppleanter (ersättare). I år saknas 
valberedning ni som söker styrelseuppdrag anmäla det direkt på stämman. Att 
engagera sig i kårstyrelsen ger dig nya vänner, möjlighet att anordna roliga 
evenemang och fester och du får möjlighet att delta i styrningen av högskolan 
tillsammans med högskolans ledning. Att ha varit styrelsemedlem är en bra merit 
att ha på ditt CV. Det finns redan ett flertal studenter som signalerat de ska söka 
en plats men det finns fler platser än sökanden så du har god chans att bli invald 
om du också ansöker. 
 
På stämman behandlas propositioner och motioner. I år finns en proposition och 
det är att byta namn på kåren till ”Marie Cederschiöld Högskolas Studentkår”. 
Styrelsen uppmanar studenter att inkomma med motioner till årsstämman senast 
den 6 september till studentkar@mchs.se. 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1. Mötets öppnande 
2. Frågan om stämman är utlyst på behörigt sätt. 
3. Fastställande av mötesdagordning. 
4. Val av ordförande på stämman 
5. Val av sekreterare, två justerare samt två rösträknare på stämman 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Fastställelse av resultat‐ och balansräkning  
8. Verksamhetsberättelse 
9. Revisionsberättelse  
10. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
11. Val av valberedning (valfritt antal personer) 
12. Val av ordförande, två till åtta styrelseledamöter, suppleanter (valfritt antal) och 

revisor. 
13. Stadgeändring: Förslag att byta namn på studentkåren till Marie Cederschiölds 

högskolas studentkår (MCHSS) 
14. Andra inkomna ärenden och motioner. 
15. Budget för kommande år 
16. Verksamhetsplan 
17. Mötets avslutande 
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