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Nomineringsanmodan 

Göteborgs förenade studentkårer (hädanefter GFS) söker studenter till uppdragen 
som verksamhetsrevisorer för GFS. 

Nominering 

Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår, nominera dig själv eller 
någon annan. Nomineringsstopp är måndagen den 19 juni 2017 klockan 23:59. 
Nominering skickas till valberedning@gfs.se 
 
Bifoga följande i nomineringen 
 

- Namn och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till den 
nominerade 

- Kort motivering eller om du nominerar dig själv, en halv A4-sida 
personlig presentation och gärna 1-2 relevanta referenser 

- Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar. 
 
Det går bra att nominera sig själv. 
 
Valberedningen kommer att hålla intervjuer i två veckor efter nomineringsstopp. 

Kontakt 

Vid frågor om uppdragen hör av er till: 
 
GFS ordförande Håkan Bernhardsson på  
hakan.bernhardsson@gfs.se, 0705-596 597 
 
eller GFS vice ordförande Marina Fransson på 
marina.fransson@gfs.se, 0705-094 557. 
 
Vid frågor om beredningen av valet hör av er till valberedningen på 
valberedning@gfs.se. 
 

Senast den 19 juni kl.23:59 
vill vi ha din nominering! 
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GFS söker verksamhetsrevisorer 

Göteborg Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för 
studentkårerna i Göteborg. GFS arbetar för att på olika sätt förbättra studenternas 
situation i Göteborg. En viktig uppgift för GFS är att skapa mötesplatser för 
diskussion och erfarenhetsutbyte mellan studentkårer, kommun, region och 
näringsliv. 
 
Mer information om GFS finns på www.gfs.se. 

Uppdraget 

Verksamhetsrevisorerna granskar GFS verksamhet genom att kontrollera att 
verksamhetsplan och stadga följs. Vid verksamhetsårets slut ska 
verksamhetsrevisorn lämna ett utlåtande kring detta samt ge styrelsen en 
rekommendation om GFS presidium ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. 
 
Som verksamhetsrevisor har du kontinuerlig kontakt med GFS presidium och är 
adjungerad till GFS styrelsemöten. 
 
GFS söker en (1) ordinarie verksamhetsrevisor och en (1) suppleant för 
verksamhetsåret, uppdraget löper from juli 2017 tom juni 2018. 

 


