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Till årsmöte 19 februari 2023



Proposition 1. Make like a revisor and SPLIT!
Styrelsen anser att det ligger i föreningen och kommande styrelsers gagn att

ändra stadgar, §10 Revision. I nuläget sköts revisionen av både föreningens
verksamhet samt ekonomi av en verksamhetsrevisor och en suppleant. Styrelsen
anser att dessa är två enorma ansvarsområden och att vi därför behöver en
ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor. Den ekonomiska revisorn kan med
fördel vara avgående kassör för att vara stöttande ekonomiskt med kunskap och
färdigheter och ett sätt att överlämna rollen bättre. Verksamhetsrevisor kan vara
en med goda kunskaper om föreningsliv, EMSEKs stadgar och föreningens
verksamhet i stort.

Detta innebär även en förändring i §12 då vi ska välja in fler revisorer.

Därför yrkar styrelsen:
..att ändra §10 Revision som nu lyder:

§10 Revision
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsregister samt andra
handlingar som revisorerna önskar ta del av.

..till följande:

§10 Revision
10.1 Val av revisorer. Revisorer väljs av årsmötet. Revisionen delas upp i
ekonomisk och verksamhet. Denna revision utförs av minst två (2) utsedda
revisorer med uttalat ansvarsområde för ekonomi eller verksamhet.
Suppleanter kan utses till endera revisorsuppdrag.

10.2. Ekonomisk revision. Ekonomisk revisor ansvarar för den ekonomiska
revisionen. Denna ska finnas till stöd för främst kassör men även resterande
styrelse och bör därför besitta relevanta kunskaper och erfarenheter.
Styrelsen skall tillhandahålla de ekonomiska handlingar som den
ekonomiska revisorn önskar ta del av.

10.3. Verksamhetsrevision. Verksamhetsrevisor ansvarar för revision av
verksamheten, som ej innefattar ekonomi, och föreningens arbete i stort.
Denna finns som stöd till hela styrelsen och bör ha relevant erfarenhet för
uppdraget. Styrelsen skall tillhandahålla verksamhetsrevisorn föreningens
årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsregister samt andra handlingar
inom verksamheten som verksamhetsrevisorn önskar ta del av.

..att ändra i §12 Ärenden vid årsmöten punkt 7 som nu lyder:



§12    Ärenden vid årsmöten
7. Val av revisor och revisorssuppleant för nästkommande verksamhetsår

..till följande:

§12    Ärenden vid årsmöten
7. Revisorer

a. Val av Ekonomisk revisor och revisorssuppleant för nästkommande
verksamhetsår

b. Val av Verksamhetsrevisor och revisorssuppleant för nästkommande
verksamhetsår

..att detta ska träda i kraft med omedelbar verkan



Proposition 2. Let’s fix paragraf 9 please!
Styrelsen anser att det ligger i föreningen och kommande styrelsers gagn att

ändra stadgar, §9 Verksamhets- och räkenskapsår. Denna stadga är i sin
nuvarande form motsägelsefull och svår att förstå. Dels är räkenskapsår och
verksamhetsår inte samma sak och att inkludera termen styrelsens arbetsår gör
bara stadgan mer obegriplig. Verksamhetsår bör sträcka sig en hel mandatperiod,
den tiden som en vald styrelse sitter. Räkenskapsår bör i sin tur sträcka sig från
början av ett år till slutet av det samma. Styrelsens arbetsår är därmed detsamma
som verksamhetsår och behöver ej inkluderas i stadgan.

Därför yrkar styrelsen:
..att ändra §9 från stadgarna som nu lyder

“§9 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens
arbetsår omfattar tiden från årsmöte till följande årsmöte. “

till följande

§9 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsåret sträcker sig från det gångna ordinarie årsmötet till
nästkommande ordinarie årsmötet. Räkenskapsåret sträcker sig från
den första januari (1/1) till den sista december (31/12).

..att detta ska träda i kraft med omedelbar verkan



Proposition 3. Valberedningen!
Styrelsen anser det fördelaktig att forma ett tillägg i stadgan 6§ Valberedning.

Enligt nuvarande skrivning väljs valberedningen av det ordinarie årsmötet.
Styrelsen anser att i ett potentiellt nödläge, då exempelvis en valberedning inte
finns, bör en valberedning kunna tillsättas vid ett senare tillfälle under ett
extrainsatt årsmöte. Utöver det vill styrelsen föreslå en begäran på minst fyra (4)
sammanträden där valberedningen deltar, vilka dokumenteras och ska finnas
tillgängliga till revisorer. Detta för att ge en trygghet för den sittande styrelse att
valberedningen kontinuerligt söker efter nya kandidater till de olika
förtroendeuppdragen. Genom att dokumentera sitt arbete ger de även ett
underlag till framtida valberedningar. Vi omarbetar paragrafer även i detta nu.

Därför yrkar styrelsen :
..att ändra §6 Valberedning som i nuläget lyder;

§6 Valberedning
Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedning skall valbereda
kandidater till styrelsen för kommande år samt fyllnadsval av
kandidater till styrelsen vid behov. Valberedningen äger rätt att
tillsätta vakanta ledamotsplatser under verksamhetsåret.
Valberedningens beslut avgörs med enkel majoritet. Valberedningen
bör bestå av tre (3) till fyra (4). Årsmötet ska välja en person till
sammankallande i valberedningen.

..till följande:

§6 Valberedning
6.1. Inval: Valberedningen väljs av årsmötet. I händelser av att ingen
valberedning tillsätts under årsmötet kan en utses under ett
extrainsatt årsmöte.
6.2. Innehåll: Valberedningen bör bestå av tre (3) till fyra (4). Årsmötet
ska välja en person till sammankallande i valberedningen.
6.3. Syfte: Valberedning skall valbereda kandidater till styrelsen för
kommande år samt fyllnadsval av kandidater till styrelsen vid behov.
Valberedningen äger rätt att tillsätta vakanta ledamotsplatser under
verksamhetsåret. Valberedningens beslut avgörs med enkel majoritet.
Valberedningen bör ha minst fyra (4) möten under verksamhetsåret



och sköta löpande kontakt med EMSEKs styrelse.

..att detta ska träda i kraft med omedelbar verkan

Proposition 4. Sexmäster, sexmäster YOU’RE my sexmäster!
Under verksamhetsåret 2022/2023 utsågs en Sexmästare för första gången i

vår förening för att supplementera evenemangsplaneringsbiten. Till detta
inkluderades ett sexmästeri som utskott, frilagt från styrelsen och bestående av
engagerade medlemmar. Detta har burit frukt då flertalet event har skötts av
sexmästeriet helt och vi har minskat denna arbetsbörda för styrelsen som kan
fokusera på annat. Givetvis har rapporter och utvärderingar givits till styrelse och
kassör kopplats in vid behov och i frågor om ekonomi.

Denna proposition syftar till att cementera sexmästarens roll i föreningen och,
likt majoriteten av föreningar på KAU som väljer sin sexmästare på årsmöte anser
vi i styrelsen att vår bör detsamma.Sexmästare är i stora drag en av de roligaste
poster vår styrelse består av och vi tror att annonsera detta på årsmötet redan är
intresseväckande och gör det mer rättvist att låta hela föreningen spela in på vem
som ska leda planeringsarbetet kring event på Bunkern. Vi föreslår även som ni
ser nedan en strukturering av §5 nu när vi har chansen. Detta innebär även en
förändring i §12 då vi nu tänker addera ett till val till styrelsen.

Därför yrkar styrelsen:
..att ändra i §5 Styrelsen som lyder följande:

§5 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och ska tillvarata
föreningens intressen.

Det åligger styrelsen:
– att tillse att föreningens ordningsregler följs.
– att tillse att fattade beslut verkställs.
– att planera, leda och fördela arbete inom föreningen.
– att ansvara för och förvalta föreningens medel.
– att ansvara för och förvalta föreningens lokal.

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare
och upp till fem (5) ledamöter. Den person som är tillståndshavare av
föreningens stadigvarande serveringstillstånd ska om denne vill avgå
meddela detta till övriga styrelsen minst tre (3) kalendermånader i förväg.
Övriga ledamöter gäller 1 kalendermånads förvarning.



Styrelsen skall inom sig utse tillståndshavare för föreningens
serveringstillstånd.

till följande:

§5 Styrelsen
5.1. Ansvar: Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och ska
tillvarata föreningens intressen.

5.2. Åtaganden: Det åligger styrelsen:
– att tillse att föreningens ordningsregler följs.
– att tillse att fattade beslut verkställs.
– att planera, leda och fördela arbete inom föreningen.
– att ansvara för och förvalta föreningens medel.
– att ansvara för och förvalta föreningens lokal.

5.3. Styrelseposter: Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande,
kassör, sekreterare, sexmästare och upp till fyra (4) ledamöter.

5.4. Alkoholtillstånd: Styrelsen skall inom sig utse tillståndshavare för
föreningens serveringstillstånd.

5.5. Att lämna styrelsen: Den person som är tillståndshavare av föreningens
stadigvarande serveringstillstånd ska om denne vill avgå meddela detta till
övriga styrelsen minst tre (3) kalendermånader i förväg. Övriga ledamöter
gäller 1 kalendermånads förvarning.

..att göra tillägg till §12 Ärenden vid årsmöten punkt 6. som nu lyder:

§12    Ärenden vid årsmöten
6. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår

a. Val av ordförande
b. Val av vice ordförande
c. Val av kassör
d. Val av sekreterare
e. Val av ledamöter

..till:

§12    Ärenden vid årsmöten
6. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår

a. Val av ordförande
b. Val av vice ordförande



c. Val av kassör
d. val av sexmästare
e. Val av sekreterare
f. Val av ledamöter

..att detta ska träda i kraft med omedelbar verkan
Proposition 5

Styrelsen anser för EMSEKs och Bunkerns bästa att ändra stadgarna i §5, §6
samt §10. Dessa stadgar i sin nuvarande form är skrivna på så sätt att personerna i
fråga kan vara vilka som helst. Styrelsen anser att det är viktigt för EMSEK och
Bunkern att personerna i fråga bör ha anknytning till studentlivet på Karlstad
Universitet. Detta för att ha närmare kontakt med medlemmar och andra
personer som har anknytning till EMSEK och Bunkern.

Därför yrkar styrelsen :
..att tillägga i §5 Styrelsen:Styrelsemedlemmar bör ha anknytning till
studentlivet på Karlstad Universitet (KAU).

..att tillägga i 6§ Valberedning: Valberedningen bör ha anknytning till
studentlivet på Karlstad Universitet (KAU).

..att tillägga i 10§ Revision: Revisorer bör ha anknytning till studentlivet på
Karlstad Universitet (KAU).

..att detta ska gäll från och med verksamhetsåret 2023/2024



Till årsmöte 19 februari 2023

Proposition 6. Make our policies official!!

Styrelsen fick på förra ordinarie årsmötet för ett år sedan i uppdrag att skapa och
börja arbeta med en policy om hur vi behandlar personal och gäster samt om hur
alkohol hanteras. Samtliga styrelsemedlemmar har varit delaktig i skapande av
denna policy och den har diskuterats med personal och gäster under året.

Det bör vara i föreningens intresse att gäster och personal känner sig välkomna
och bra bemötta i lokalen. Detta kommer också hjälpa oss bygga bättre relationer
till studentföreningar och förenkla vår rekrytering av personal över lag.
Dokumentation över denna policy kommer att publiceras på hemsidan och i
lokalen för enklare läsning av våra medlemmar.

Därför yrkar styrelsen följande:

..att anta policyn om Alkoholhets (Bilaga 5)

..att anta policyn om Diskriminering och kränkning (Bilaga 4)

..att anta policyn om Bemötande av personalen/gäster (Bilaga 3)

..att dessa ska gälla från och med verksamhetsår 2023/2024

..att ge styrelsen redaktionella möjligheter i syfte att förtydliga utan att

ändra budskap i texten.


