Nomineringsanmodan VT22
2022-03-22

Nomineringsanmodan inför
SSCO:s förbundskongress, 21
maj 2022
SSCO:s förbundskongress ska den 21 maj 2022 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO. I det här utskicket informerar vi om
de val som valberedningen ska bereda och beskriver de utlysta uppdragen.
Det är valberedningens ansvar att inför förbundskongressen bereda
följande val till SSCO:
-

Förbundsordförande
Vice förbundsordförande
Fem till sju förbundsstyrelseledamöter
Kongressordförande
Sakrevisor
Sakrevisorssuppleant
Auktoriserad revisionsbyrå

Utöver ovan finns även möjligheten att nominera/kandidera till:
- Fem ledamöter till valberedningen
Dessa nomineringar/kandidaturer bereds inte av valberedningen utan
bifogas i sin helhet till förbundskongressen.
Viktiga datum
18 april
19 april – 1 maj
9 maj
11 maj
21 maj

Deadline för nomineringar/kandidaturer
Intervjuer och referenstagning
Valberedningens förslag presenteras
Deadline för begäran om publik hearing
SSCO:s förbundskongress
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Nominerings-/kandidatursrätt
Rätt att nominera/kandidera har medlemmar i SSCO:s medlemskårer.
Nominerings-/kandidaturshandlingar
Alla nomineringar/kandidaturer ska skickas till valberedningen via formuläret på SSCO:s hemsida (www.ssco.se/nominera) och innehålla:
- Kandidatens CV och personliga brev (gäller ej vid nominering
av annan person).
- Information om och kontaktuppgifter till den som nominerar/kandiderar.
Nomineringar kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.
Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering/kandidatur är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta kandidaten.
Deadline för att skicka in nomineringar/kandidaturer (och eventuella
kompletteringar) är den 18 april 2022. Nomineringarna/kandidaturer
hanteras dock löpande, så vi uppmanar er att skicka in er nominering/kandidatur så snart som möjligt.
Valberedningens utgångspunkter
Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:
-

SSCO:s stadgar jämte valordning.
SSSB:s stadgar.
Arbetsordning för valberedningen.
SSCO:s Jämlikhetspolicy.
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Boka samtal med valberedningen
Valberedningen vill ha en god dialog för att informera om de utlysta
uppdragen men också fånga upp perspektiv och medskick från medlemskårerna. Därför hoppas vi att medlemskårerna vill bjuda in valberedningen på ett möte under nomineringsperioden.
Intervjuer med kandidater
Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer
med kandidater. Valberedningen kommer att genomföra intervjuer
mellan den 19 april och den 1 maj. Nomineringar behandlas löpande
från första intervjudag.
Publik hearing med presidiekandidater
En publik hearing med presidiekandidaterna kan genomföras på begäran av medlemskårerna. Begäran om publik hearing måste inkomma
senast den 11 maj.
Marknadsföring
För att nå ut till så många studenter som möjligt behöver vi er hjälp! Vi
vill uppmana er att sprida informationen och uppmuntra studenter att
kandidera till de utlysta uppdragen!
Kontakta valberedningen
Valberedningen nås via mejl: val@ssco.se.
Med vänliga hälsningar,
SSCO:s valberedning 2021/22
Linnea Eriksson (sammankallande) Leif Karlsson, Arvid Nilsson och Axelina
Schmidt
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Beskrivning av uppdragen
Förbundsordförande

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30
Förbundsordförande och vice förbundsordförande utgör tillsammans
SSCO:s presidium. Presidiet leder förbundsstyrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla
områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör
politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm. Som förbundsordförande har
du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under
kvällar och helger.
Arvoderat uppdrag.
Vice förbundsordförande

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30
Vice förbundsordförande och förbundsordförande utgör tillsammans
SSCO:s presidium. Presidiet leder förbundsstyrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla
områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör
politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm. Som vice förbundsordförande
har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete
under kvällar och helger.
Arvoderat uppdrag.
Ledamöter till förbundsstyrelsen

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30
Förbundsstyrelsen sammanträder cirka en gång i månaden (kvällstid på
vardagar) under terminstid samt under två helgkonferenser. Val-beredningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet.
Ideellt uppdrag.
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Kongressordförande

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30
Kongressordföranden ansvarar för att leda förbundskongressens sammanträden. Förbundskongressen har två ordinarie sammanträden per
år, ett på våren och ett på hösten.
Ideellt uppdrag.
Sakrevisor och sakrevisorssuppleant

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30
Sakrevisorn granskar SSCO:s verksamhet för att säkerställa att den
överensstämmer med SSCO:s stadga, styrdokument och övriga beslut
tagna av förbundskongressen. Sakrevisorn redovisar sin granskning till
förbundskongressen vid höstsammanträdet samt yttrar sig i samband
med detta även i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Som
sakrevisor kan du också löpande under året komma att ombes bistå i
frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana av
föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder
vid sakrevisors bortfall men kan även bistå i det ordinarie arbetet.
Ideella uppdrag.
Auktoriserad revisionsbyrå

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30
Den auktoriserade revisionsbyrån granskar SSCO:s räkenskaper och
förvaltning. Den auktoriserade revisionsbyrån redovisar sin revisionsberättelse till förbundskongressen vid höstsammanträdet samt yttrar
sig i samband med detta i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Revisionsbyrån kan också löpande under året komma att tillfrågas
om att bidra med expertis.
Ersättning enligt avtal.
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Ledamöter till valberedningen

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30
Valberedningen bereder val inför SSCO:s förbundskongresser. Möten
sker enligt överenskommelse.
Ideellt uppdrag.
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