
 
 

 

Nomineringsanmodan 

SSCO:s studentråd ska 8 november 2016 välja förtroendevalda till olika poster 
inom SSCO och SSSB. Valbar till förtroendeuppdrag är den som är medlem i någon till 
SSCO ansluten kår. (För revisorer gäller särskilda föreskrifter, om det läses i SSCO:s 
stadgar). För att kandidera till ett förtroendeuppdrag krävs en nominering. Rätt att 
nominera har SSCO:s medlemskårer samt studentrådsledamöter.  
 
Valberedningens mål är att skapa en bred representation vid rekryteringar inom SSCO. 
Vi kommer att sträva efter att lägga fram ett förslag som speglar den breda studentstad 
som Stockholm är idag. För att detta ska vara möjligt uppmuntrar vi alla att tänka på 
detta när ni skickar in era nomineringar. Valberedningen ser därför gärna en bredd bland 
de sökande och kommer i sitt förslag att ta hänsyn till bland annat kårtillhörighet, 
erfarenheter och studiebakgrund.  
 
Viktiga datum: 
9 oktober: Nomineringsstopp. Alla nomineringar ska innehålla personligt brev samt CV 
från de nominerade. Nomineringar mailas in till SSCO:s valberedning på val@ssco.se. 
 
18 oktober: Öppen hearing med kandidaterna till posten som vice ordförande. Möjlighet 
för kårerna att ställa frågor. Tid: 18.00 Plats: Studentpalatset. (Valberedningen vill med 
hearingen skapa en öppnare process där alla medlemskårer får möjlighet att träffa 
kandidaterna och ställa frågor i god tid innan studentrådet.) 
  
25 oktober: Valberedningen delger sitt förslag  
 
8 november: SSCO Studentråd 
 
Intervjuer av de nominerade kommer att äga rum under mitten av oktober i 
Studentpalatsets lokaler. Har ni frågor kontakta valberedningen per mail till 
val@ssco.se.  
 
 
 

Sökbara poster 2016/2017 
 

Presidium 
Presidiet består av en ordförande och en vice ordförande, de ansvarar tillsammans för 
SSCO:s löpande förvaltning och ska verkställa de beslut som fattas av studentrådet och 
styrelsen. I presidiets uppgifter ingår att företräda organisationen både utåt och inåt, att 
företräda Stockholms studenter i media och att ansvara för överklagandeinstanserna 
inom SSSB. Presidiet är också arbetsledare av de övriga förtroendevalda i organisationen. 
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Fyllnadsval av vice ordförande 

Förtroendeuppdraget är ett heltidsuppdrag och arvode utgår därefter. Vice ordförande 
leder SSCO:s styrelse och verksamhet tillsammans med ordförande.  
 
 

Styrelse 
Styrelsen består, utöver presidiet, av 7-9 ledamöter och lika många suppleanter. 
Studentrådet bestämmer antal ledamöter. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per 
verksamhetsår samt ansvarar för den omedelbara ledningen av SSCO:s verksamhet och 
utgör mellan studentrådets sammanträden SSCO:s högst beslutande organ. 
Omfattningen av uppdraget beror till stor del på hur styrelsen själva lägger upp sitt 
arbete. I år uppskattas den genomsnittliga arbetsbelastningen till ca 5 timmar per vecka. 
Ledamöter och suppleanter förväntas delta i styrelsearbetet i samma utsträckning. 
 
Styrelsen ska bland annat: 

● Bereda ärenden som ska behandlas på studentrådet 

● Upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för SSCO 

● Verkställa studentrådets beslut 

● Ansvara för SSCO:s ekonomi 

● Utse övermarskalkar och politisk sekreterare 

● Utse representanter i de övriga organ och organisationer där SSCO ska 
företrädas 

● Välja ledamöter till Bostadsdelegationen eller Besvärsnämnden. 
 

Fyllnadsval av styrelsesuppleanter 

Vid studentrådet 8 november kommer fyllnadsval av 5 suppleanter till styrelsen att 
behandlas. 

SSSB 

SSSB är Sveriges största studentbostadsbolag med ca 8000 studentbostäder i 
Stockholmsområdet. I dagsläget har SSSB planer på att växa med ca 2000 nya bostäder. 
SSSB är en stiftelse som bildades av Stockholms studentkårer på 50-talet och majoriteten 
av ledamöterna i styrelsen väljs av studentkårerna. Styrelsen är strategisk och ansvarar för 
bolagets förvaltning av bostäder samt för nyproduktion. 

 

Nu söker vi två ledamöter och en suppleant. SSSB:s styrelse sammanträder en gång i 
månaden under höstterminen. Under Vårterminen sammanträder styrelsen tre gånger. 
Styrelsemöten sker på kvällstid vardagar. För uppdragen utgår ett arvode. 

  

Läs gärna mer om SSSB på www.sssb.se  

 

http://www.sssb.se/
http://www.sssb.se/


 
 

 

Styrelseledamot SSSB (2 platser) 

2 ledamöter för perioden 2017-01-01 – 2018-12-31 

Styrelsens uppgift är att leda företagets verksamhet genom strategiska beslut och styra 
verksamhetens inriktning. Styrelsen ansvarar också för att bolaget sköts på ett korrekt 
sätt och att lagar och regler följs. 

 

Styrelsesuppleant SSSB (1 plats) 

1 suppleant för perioden 2017-01-01 – 2018-12-31 

En styrelsesuppleants uppgifter är i stort desamma som en styrelseledamots. Suppleant 
träder in i styrelseledamots plats när denne är frånvarande vid beslut. I SSSB får 
suppleanter alltid delta i arbetet på samma sätt som styrelseledamöter. 

  

Sakrevisor SSSB 

För perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och se till att stiftelsen följer gällande 
lagar och genomför fattade beslut. 

 

Sakrevisorssuppleant SSSB 

För perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 

Revisorssuppleantens uppgift är densamma som för revisor. En suppleant träder in när 
revisor inte kan närvara eller utföra sina uppgifter. Revisorns uppgift är att granska 
styrelsens arbete och se till att stiftelsen följer gällande lagar och genomför fattade beslut. 

  

 


