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Göteborgs universitets studentkårer (GUS) utser 
studentrepresentanter i centrala och till vissa 
studentkårövergripande organ vid Göteborgs universitet. 
Nedan följer råd och tips till dig 
något organ på universitetet. 
 
 
Allmänt om aAllmänt om aAllmänt om aAllmänt om att tt tt tt vara studentvara studentvara studentvara student
Som studentrepresentant är du just det 
att du måste tänka på att inte bara tala för dig själv, utan även 
framföra åsikter som gemensamt beslutats av andra studenter. När 
GUS styrelse väljer dig som stu
förväntas ställa upp på de åsikter som GUS styrelse har fastslagit 
som sina. Detta är inte 
presidium svarar gärna på frågor om GUS åsikter.  
 
Du förväntas även att tänka på de s
utbildning än du och därmed befinner sig i en annan situation. Du 
ska företräda även dessa studenter.
 
Inför valetInför valetInför valetInför valet    
Se till att inte missa kandidatstopp; till GUS val
tre veckor före ordinarie val och två vecko
presidium eller din kår kan ge dig information om när nästa valmöte 
är.  
 
GUS val bereds av valberednin
information om hur de vill intervjua dig. E
antingen ett möte, via mejl eller via telefon. 
 
En vecka innan valmötet kommer du att få reda på om 
valberedningen har valt att förorda dig. Om valberedningen 
förordar någon annan, kan du ändå komma till mötet
kandidatur och därmed förorda dig själv
styrelse kommer att välja mellan dig
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sitets studentkårer (GUS) utser 
studentrepresentanter i centrala och till vissa 
studentkårövergripande organ vid Göteborgs universitet.  
Nedan följer råd och tips till dig som utsetts att representera GUS i 
något organ på universitetet.  

vara studentvara studentvara studentvara studentrepresentantrepresentantrepresentantrepresentant    
Som studentrepresentant är du just det – representant. Detta innebär 
att du måste tänka på att inte bara tala för dig själv, utan även 
framföra åsikter som gemensamt beslutats av andra studenter. När 
GUS styrelse väljer dig som studentrepresentant innebär detta att du 
förväntas ställa upp på de åsikter som GUS styrelse har fastslagit 
som sina. Detta är inte så komplicerat som det kan låta och GUS 
presidium svarar gärna på frågor om GUS åsikter.   

att tänka på de studenter som läser en annan 
utbildning än du och därmed befinner sig i en annan situation. Du 
ska företräda även dessa studenter. 

Se till att inte missa kandidatstopp; till GUS val måste du kandidera 
dinarie val och två veckor före fyllnadsval. GUS 

presidium eller din kår kan ge dig information om när nästa valmöte 

GUS val bereds av valberedningen, som kontaktar dig med 
on om hur de vill intervjua dig. En intervju kan vara 

antingen ett möte, via mejl eller via telefon.  

En vecka innan valmötet kommer du att få reda på om 
valberedningen har valt att förorda dig. Om valberedningen 
förordar någon annan, kan du ändå komma till mötet och lyfta din 

och därmed förorda dig själv. Detta innebär att GUS 
else kommer att välja mellan dig och den kandidat som 
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representant. Detta innebär 

framföra åsikter som gemensamt beslutats av andra studenter. När 
dentrepresentant innebär detta att du 

förväntas ställa upp på de åsikter som GUS styrelse har fastslagit 

tudenter som läser en annan 
utbildning än du och därmed befinner sig i en annan situation. Du 

måste du kandidera 
fyllnadsval. GUS 

presidium eller din kår kan ge dig information om när nästa valmöte 

och lyfta din 
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valberedningen förordat. I vilket fall är du som kandidat välkommen 
till valmötet för att presentera dig för GUS styrelse.  
 
När du blivit valdNär du blivit valdNär du blivit valdNär du blivit vald    
För det första – grattis! För det andra – kom och prata med GUS 
presidium. GUS presidium kommer att kontakta dig för att boka in 
ett möte, så att du får all aktuell information om just ditt organ. Det 
kan finnas ärenden som löper över lång tid som det är bra för dig att 
veta om innan du går på ditt första möte. Du kan naturligtvis också 
själv kontakta GUS presidium. 
 
Du är alltid välkommen att höra av dig till GUS presidium, inte bara i 
början. Kanske känner du att du vill ha information om vad som 
händer i övriga organ på universitetet, eller så kanske du har fått 
veta något viktigt på ditt möte som är bra för GUS presidium att få 
veta? 
 
Inför mötetInför mötetInför mötetInför mötet    
Handlingar till mötet bör komma i god tid före mötet. Om du har 
frågor när du läst igenom dem är du alltid välkommen att höra av 
dig till GUS presidium. Om det finns fler studentrepresentanter i ditt 
organ är det ett bra tips att ni träffas och går igenom handlingarna 
tillsammans inför mötet.  
 
Om du har förhinder är det viktigt att du tar kontakt med din 
ersättare så att denne kan gå istället. Om det inte finns någon 
ersättare så ska du kontakta GUS presidium. Meddela även 
kontaktpersonen för organet – detta brukar vara gruppens 
sekreterare.  
 
På mötetPå mötetPå mötetPå mötet    
Var inte rädd för att ställa frågor på mötet, det finns en stor 
förståelse för att studentrepresentanterna inte kan vara insatta i alla 
detaljer från början. Om du funderar på vad Göteborgs universitets 
studentkår har för åsikter kan du läsa GUS åsiktsdokument som 
beskriver GUS åsikter i många olika frågor. 
 
Var inte heller rädd för att säga vad du tycker, även om ingen annan 
skulle hålla med – som studentrepresentant är din uppgift att 
framföra studenternas åsikter! Eftersom övriga representanter i 
gruppen ofta har sin fakultets/institutions eller universitetets 
synvinkel på frågan är ditt sätt att tänka unikt och dina förslag 
mycket värdefulla för mötet.  
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RapporterRapporterRapporterRapporter    
Som studentrepresentant är det viktigt att du för vidare den 
information du får vid mötet. Det lättaste sättet är att skriva en 
kortfattad rapport som du skickar till GUS presidium. Om det finns 
rapporterblir detlätt att uppdatera den som missar ett möte och det 
blir lättare för din efterträdare att ta över ditt uppdrag.  
 
Om ni är fler än en studentrepresentant i organet kan ni givetvis 
turas om att skriva rapporter. 
 
En rapport kan innehålla korta beskrivningar av de viktigaste 
punkterna och besluten på mötet och gärna en sammanfattning av 
hur stämningen på mötet var.  
 
Om du inte kan fullföljaOm du inte kan fullföljaOm du inte kan fullföljaOm du inte kan fullfölja    ditt uppdragditt uppdragditt uppdragditt uppdrag    
Om du inte kan eller vill vara studentrepresentant i organet är det 
viktigt att du avsäger dig din plats. Då kan någon fyllnadsväljas och 
en stol står inte tom i onödan. 
 
Om du vill sitta kvarOm du vill sitta kvarOm du vill sitta kvarOm du vill sitta kvar    
GUS väljer sina studentrepresentanter på tidsbegränsade mandat, 
oftast per kalenderår. Om du vill sitta kvar på din post efter att din 
mandatperiod är över måste du kandidera om. GUS tillsätter de 
flesta av sina studentrepresentanter vid styrelsemöte 3vilket infaller 
i november varje år, och tre veckor före detta måste du kandidera 
om. Om du inte har fått information om valet i början av oktober 
måste du höra av dig till GUS valberedning eller presidium. 
 
När ditt mandat har gått ut.När ditt mandat har gått ut.När ditt mandat har gått ut.När ditt mandat har gått ut.    
Om du vill ha ett intyg på att du haft ett uppdrag så hör du av dig till 
GUS presidium. 
 
 
 
För frågor om studentrepresentation eller val; kontakta GUS 
presidium eller valberedning: 
 
info@gus.gu.se, 031-786 5640 val@gus.gu.se 
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