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Grunden för granskningen har varit FaS gällande Stadgar och Reglemente, verksamhetsplan för 2016,
kårmötesbeslut och Åsiktsprogram. Under verksamhetsåret 2016 har jag erhållit kallelser till styrelsemöten
samt löpande granskat styrelsemötes- och kårmötesprotokoll. Jag har närvarat vid samtliga styrelsemöten och
Kårmöten samt delvis på studieråden och ämbetsmannaråden. Därtill har jag stått till förfogande för styrelsens
ledamöter, ämbetsmän och funktionärer.
FaS har aktivt fört sina medlemmars talan mot Uppsala universitet och andra parter såväl lokalt, nationellt som
internationellt. Kårstyrelsen har under året fortsatt arbetet med att förbättra de olika samverkansplattformerna
som finns i Uppsalas kårlandskap, något som blev extra viktigt vid halvårsskiftet då två nya studentkårer
bildades vid Uppsala universitet. Samarbetet mellan kårerna sker framför allt via Kårsamverkan vars arbete
intensifierades under höstterminen då den så kallade Rektorsprocessen drog igång och vikten av en samlad
studentröst blev tydlig. Styrelsen har även arbetat aktivt med den interna organisationen och har under året till
exempel utvärderat införandet av Arbetsmarknadsutskottet samt instiftat en Besvärsnämnd. Behovet av den
senare uppkom vid ansökan om ställning som studentkår då det uppdagades att konsistoriet inte längre har
mandat att ifrågasätta samt uppröja kårmötesbeslut. Årets höjdpunkt var utan tvekan kårens 120-årsjubileum
som gick av stapeln i oktober, arbetet med detta sköttes av en jubileumskommitté men kårstyrelsen fanns med
som stöd under hela processen.
Jag kan konstatera att FaS styrelse enligt bästa förmåga har utfört de åtaganden de erhållit genom sina
förtroendeuppdrag, på individnivå samt som grupp. Med detta som grund kan jag slutligen konstatera att FaS
styrelse, under 2016, har uppfyllt det som åligger styrelsen enligt FaS, vid var tidpunkt, gällande Stadgar och
Reglemente, verksamhetsplanen för 2016, kårmötesbeslut och Åsiktsprogram.
Jag tackar styrelsen för ett väl utfört arbete.
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