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Nomineringsanmodan 

GFS söker studenter till uppdragen som ordförande, vice ordförande och verksamhetsrevisorer 
för GFS. 

Nominering 

Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår, nominera dig själv eller någon annan. 
Nomineringsstopp är måndagen den 9 april 2018 klockan 23:59. 
Nomineringar skickas till gfs1718@gota.gu.se 

Bifoga följande i nomineringen 

 Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den nominerade 

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

 Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar. 
 
Det går bra att nominera sig själv. 

Styrelsen kommer att hålla intervjuer i en vecka efter nomineringsstopp. 

Kontakt 

Vid frågor om uppdragen eller beredningen av valet hör av er till: 
 
GFS Styrelse på gfs1718@gota.gu.se 
 
 
 

Senast den 9 april kl. 23:59 

vill vi ha din nominering! 
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GFS söker ordförande och vice ordförande 

GFS arbetar med att skapa bättre förutsättningar för studenterna i Göteborg och att utveckla 
Göteborg som studentstad. GFS presidium utgörs av ordförande och vice ordförande och som 
en del av presidiet planerar du mycket av ditt arbete själv. Under året kommer du att få träffa en 
mängd intressanta personer och få representera studenterna och studentkårerna i många olika 
sammanhang.  
 
Presidiets uppgifter  

GFS arbetar med påverkansarbete gällande Göteborg som studentstad, men också med att 
bevaka och reagera på politik inom det studiesociala området, till exempel frågor som rör 
studiemedel och trygghetssystem. Under innevarande verksamhetsår har GFS främst fokuserat på 
en fråga och denna kommer säkerligen ligga i fokus även under nästa verksamhetsår – behovet av 
fler studentbostäder. Riktlinjer för presidiets arbete och fokus för påverkansarbetet bestäms av 
GFS styrelse, där varje medlemskår har en röst.  
Ordförande och vice ordförande har skilda ansvarsområden, där ordförande fokuserar mer på det 
rena politiska påverkansarbetet medan vice ordförande arbetar mer internt med 
organisationsutveckling samt förankringsarbete hos medlemskårerna. Utöver detta består arbetet 
av gemensam planering, utveckling och frågor som båda behöver vara insatta i. Presidiet bevakar 
vad som händer i kommun, region och näringsliv och ser till att lyfta studenternas intressen i 
relevanta sammanhang.  
Båda uppdragen är arvoderade upp till heltid från juli 2018 tom juni 2019. Du förväntas kunna 
delta i överlämning redan under juni månad 2018. 
 

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 2018 tom juni 2019. 

http://www.gfs.se/

