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Vårsammanträde 2021/22
Tid och plats

Schema

Plats: Albano, Hörsal 300
(ALB hörsal 5)
Dag: Lördagen den 21 maj
2022
Tid: 10.00-17.00

09.30
10.00
10.30
12.00
13.00
17.00

Drop in
Introduktion
Mötet öppnas
Lunch
Mötet fortsätter
Mötet avslutas

Anmälan
Alla kårer har, enligt SSCO:s stadga, rätt att anmäla två ombud och två
ersättare. De valda ombudens och eventuella ersättares namn, e-postadresser och mandatfördelning ska anmälas till SSCO:s kansli senast den
18 maj 2022.
Läs mer i SSCO:s stadga: 3.5. Val av kongressombud och -ersättare.
Anmälan sker här: ssco.se/kongressanmalan/
Lösenord: SSCOkongress
Viktiga datum
Lördag 9 april
Måndag 18 april
Lördag 23 april
Lördag 30 april
Måndag 9 maj
Måndag 16 maj
Onsdag 18 maj
Onsdag 18 maj
Lördag 21 maj

Kallelse skickas ut till medlemskårerna
Nominerings- och kandidaturstopp
Styrelsen offentliggör sina propositioner
Sista dag att inkomma med motioner
Valberedningens förslag offentliggörs
Övriga handlingar offentliggörs
Sista dag att anmäla ombud och ersättare
Sista dag att inkomma med enkel fråga
Vårsammanträdet äger rum

Motioner
Medlemskårer har, enligt SSCO:s stadga, rätt att skicka in motioner till
SSCO – Stockholms studentkårer
www.ssco.se

1

Sveavägen 110, 113 50 Stockholm
org.nr 802006-3544

Vårsammanträde 2021/22
Information

kongressen. Motioner måste inkomma till kongressordförande senast
tre veckor innan kongressen. Kongressen kan dock med tre fjärdedelars majoritet besluta att ändå behandla och besluta om en sent inkommen motion.
Sista dag att inkomma med motioner är den 30 april 2022. Dessa ska
skickas till kongressordförande Oskar M Wiik via kongress@ssco.se
Läs mer i SSCO:s stadga: 3.12. Motions- och propositionsrätt.
Enkel fråga
Kongressombud eller -ersättare kan ställa en enkel fråga. Den enkla
frågan inlämnas skriftligen till kongressordförande senast tre arbetsdagar före sammanträdet. En enkel fråga får ställas till förtroendevald eller organ inom SSCO och i debatten kring en enkel fråga får endast
frågeställaren och den till vilken frågan är riktad delta. Förbundskongressen kan vid behandling av enkla framgår endast fatta beslut om
utredning.
Sista dag att inkomma med enkel fråga är den 18 maj 2022. Dessa ska
skickas till kongressordförande Oskar M Wiik via kongress@ssco.se
Läs mer i SSCO:s stadga: 3.14. Enkel fråga.
Kontakt
Har ni frågor om kongressen kan ni kontakta någon av nedanstående
personer.
Praktiska frågor

Mötesrelaterade frågor

Elin Markgren
E-post: info@ssco.se
Telefon: 070 – 899 35 18

Oskar M Wiik
E-post: kongress@ssco.se

Frågor om val

Se ssco.se för mer information
samt SSCO:s styrdokument.

Linnea Eriksson
E-post: val@ssco.se
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