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Regler för kommittéer och utskott  

”Göta studentkårs syfte är att tillvarata, främja och bevaka sina representerade 
studenters intressen i utbildnings- och studiesociala frågor” (Göta studentkårs stadga 
1:2). 

I syfte att tillvarata och främja medlemmarnas studiesociala situation kan Göta studentkår 
starta kommittéer och utskott. Regler rörande kommittéer och utskott regleras i detta 
dokument. 

Kommittéer och utskott 
För att starta en kommitté eller ett utskott krävs det att: 

> Kommittén eller utskottet bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs 
medlemmar samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och 
värdegrund 

> Kommittén eller utskottet har ett tydligt mål och syfte 
> Kommittén eller utskottet består av medlemmar eller stödmedlemmar i Göta 

studentkår 
> Kommittén eller utskottet skall ha en tydlig uppdragsbeskrivning 
> Kommittéer ska skapa kårgemensamma plattformar för engagemang 
> Utskott ska skapa sektionsgemensamma plattformar för engagemang 

Kommittéer 
Kommitté är en arbetsgrupp utsedd av kårstyrelsen ämnad för beredning och 
genomförande av specifika intressefrågor. Uppdragsbeskrivning för enskild kommitté 
fastställs av kårstyrelsen och regleras i separat dokument. Kommitténs budgetutrymme 
fastställs av kårstyrelsen. 
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Syfte 
Syftet bakom bildandet av en kommitté är att skapa en kårgemensam plattform för 
engagemang. Kommittén ska verka för att utveckla studentkårens arbete genom att 
specialisera sin verksamhet inom ett visst arbetsområde. 

Struktur 
Kommitténs struktur, sett till storlek och tillsättande, tillåts variera och specificeras i ett för 
utskottet separat dokument. Kommittén ska dock alltid ligga som verkställande organ 
under kårstyrelsen och arbeta kårövergripande. 

Kommitténs verksamhet 
Kommitténs verksamhet ska följa det fastslagna syftet. Det förväntas således av 
kommittén att i nära dialog med kårstyrelsen aktivt arbeta efter det sagda ändamålet. 

Ekonomi och redovisning 
Budgeteringen för kommitteens verksamhet görs i samband med budgeteringen för Göta 
studentkårs verksamhet och förhåller sig till Göta studentkårs övriga arbete. Redovisning 
av kommitténs ekonomiska verksamhet ska ske i enlighet med Göta studentkårs 
ekonomiska rutiner 

Utskott 
Utskott är en arbetsgrupp utsedd av sektionsstyrelse ämnad för beredning och 
genomförande av specifika intressefrågor. Uppdragsbeskrivningen för enskilt utskott 
fastställs av sektionsstyrelse och regleras i separat dokument. Utskottets budgetutrymme 
fastställs av sektionsstyrelse. 

Syfte 
Syftet bakom bildandet av ett utskott är att skapa en sektionsgemensam plattform för 
engagemang. Utskottet ska verka för utveckla studentkårens arbete genom att 
specialisera sin verksamhet inom ett visst arbetsområde. Den student som vill engagera 
sig kan ansöka hos sektionsstyrelsen om att starta upp ett utskott för att tillvarata 
studenternas engagemang och önskemål. 

Struktur 
Utskottet är knutet till sektionsstyrelsen och ska föra dialog med den 
sektionsstyrelseledamot vars tilldelade ansvarsområde korrelerar med utskottets uppdrag 
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och syfte. Utskottet ska agera verkställande organ under sektionsstyrelsen och ska alltid 
arbeta sektionsövergripande. 

Utskottets verksamhet 
Utskottets verksamhet ska följa det fastslagna syftet. Det förväntas således av utskottet att 
i nära dialog med sektionsstyrelse aktivt arbeta efter det sagda ändamålet. 

Ekonomi och redovisning 
Budgeteringen för utskottets verksamhet görs i samband med budgeteringen för 
sektionens verksamhet och förhåller sig till sektionens övriga arbete. Redovisning av 
utskottets ekonomiska verksamhet ska ske i enlighet med Göta studentkårs ekonomiska 
rutiner. 

 


