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Motionssvar till motion 2,  

Att samtliga sektioner och kårer ska jobba mot sexism och 

uppmuntra mer till en HB TQ vänlig miljö. � 
Luleå Studentkårs styrelse tackar Piteå Studentsektions ledamöter för 
den inkomna motionen. Kårstyrelsen håller med motionärerna i sak 
om att frågan om inkludering är av väldigt stor vikt. Styrelsen anser 
däremot att skäliga åtgärder redan vidtagits i frågan genom den 
verksamhetsplan styrelsen lade fram som proposition till föregående 
kårfullmäktigesammanträde, vilken fullmäktige också valde att anta. 
Kårstyrelsen anser därför att det inte finns någon anledning för 
kårfullmäktige att fatta beslut i frågan igen.  

Beslutsunderlag 

Under kårfullmäktigesammanträdet den 3:e maj 2018 fattades det beslut om 
Luleå Studentkårs verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018/ 2019. I denna 
verksamhetsplan stipulerades följande: 

”För att Luleå Studentkår som en demokratisk organisation skall vara representativ 
och ha legitimitet bland sina medlemmar krävs det att alla har möjlighet att engagera 
sig i kåren, att information är lättillgänglig och att trösklarna till påverkan är låga. 
Luleå Studentkår bör verka för ett breddat engagemang bland studenter och 
medlemmar. Detta genom att arbeta för att uppmuntra alla studenter att delta i kårens 
arbete, idéformulering, möten och organisering samt säkerställa att alla känner sig 
välkomna, oavsett ålder, könsidentitet, funktionsförutsättningar, sexuell läggning, 
religion, social, etnisk och ekonomisk bakgrund. Det ska vara viktigt för Luleå 
Studentkår att alla skall känna sig representerade av kåren och att de engagerade under 
året får möjlighet till utveckling som möjliggör detta. 

Det åligger kårstyrelsen att ansvara för att nominera och utse förtroendevalda med ett 

mångfaldsperspektiv gällande de sju diskrimineringsgrunder nämnda ovan.” 

Kårstyrelsen konstaterar att det yrkade förslaget genom tidigare 
fullmäktigebeslut och ovan nämnda stipulation redan har beslutats om samt 
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att ytterligare åtgärder därmed inte behöver åtas. Kårstyrelse yrkar därför 
avslag till motionen.   

 
Beslutsförslag till kårfullmäktige 

kårfullmäktige beslutar 

att avslå motionen.  


