
    !!!!!!
Till: THS Kårstyrelse! !!
För kännedom: 
THS Medlemmar 
THS Kårledning 
THS Sakrevisorer !

!
THS Valberedning 
THS Personal 
THS Inspektor !

KALLELSE 

THS Kårstyrelsemöte 01 14/15 

Torsdag den 11 september 2014 

kl. 18:00, Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble !
Nu är det dags för verksamhetsårets första kårstyrelsemöte för Tekniska Högskolans 
Studentkår, THS. THS är studentkåren vid KTH och är en organisation av studenter för 
studenter. Kårstyrelsens är vald av kårfullmäktige, och kårstyrelsens uppdrag är att följa 
upp på verksamheten utifrån den verksamhetsplan (vad vi ska göra) och den budget (vad 
det får kosta) som medlemmarna genom kårfullmäktige har bestämt. Kårfullmäktige är 
THS högst beslutande organ och där sitter de studenter som medlemmarna har röstat 
fram i kårvalet. På så sätt ser vi till att det är medlemmarna som styr THS.  !
Godbitar ur agendan (handlingar utkommer på måndag 8 september): !

Rapporter: 

* Verksamhetsrapport #1 

* Ekonomirapport #1 

Propositioner (förslag från kårstyrelsen till kårfullmäktige): 

* Revidering av THS Verksamhetsplan 14/!5 

* Revidering av THS Budget 14/15 

!
Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte.Välkomna! !
Stockholm, den 4 september 2014 !!!
_______________________ 
Anna Johansson 
THS Kårstyrelse 2014/2015 
Tekniska Högskolans Studentkår 

Välkommen! 
To: THS Board !

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se!!!
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For Information: !
THS Members 
THS Management Team 
THS Auditor !!

THS Election Committee  
THS Personnel 
THS Inspector 

!
SUMMONS 

THS Board meeting 01 14/15 

Thursday, September 11th 2014 

18:00, Sammanträdesrummet, floor 1, Nymble 

It is time for the first student union board meeting for this fiscal year! Tekniska 
Högskolans Studentkår, THS, is the student union at KTH and is a organisation for 
students by students. The student union board is elected by the student union council, 
and the boards purpose is to follow up on this years activity plan (what to do) and 
budget (what it can cost). The student union council is the highest decision-making body 
of  the student union which consists of  students elected by THS members in the student 
union election. 

Some highlights from the agenda (meeting documents will be available September 8th): !
Report: 

* Activity report #1 

* Economy report #1 

Propositions (from the board to the student union council): 

* Revision of  THS Activity Plan 14/15 

* Revision of  THS Budget 14/15 

All members are welcome at the union board meetings. Welcome! !
Stockholm, September 4th 2014 !!!
_______________________ 
Anna Johansson 
THS Student Union Board, 2014/2015 
Tekniska Högskolans Studentkår !

Welcome!

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se!!!


