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1. Förtroendevalda 
 
1.1 Kårfullmäktige 
 
Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och 
väljs av SöderS medlemmar. Kårfullmäktige är huvudsak-
ligen ett organ för långsiktiga och organisationsstrate-
giska frågor. Kårfullmäktige består av 7–21 ledamöter och 
leds av SöderS mötesledare. 
 
1.2 Styrelse 
 
SöderS styrelse väljs av kårfullmäktige och står för den 
omedelbara ledningen av SöderS verksamhet. Styrelsen 
utgör SöderS verkställande organ och består av ordfö-
rande och en eller flera vice ordförande, samt fem till nio 
ledamöter. 
 

2. Personal och ledning 
 
2.1 Generalsekreterare 
 
Generalsekreterare (GS) leder det operativa och verkstäl-
lande arbetet och ansvarar för SöderS kansli och perso-
nal. Generalsekreterare är även sekreterare i styrelsen. 
 
2.2 Kårledning 
 
SöderS kansli utgör kårledningen och består av general-
sekreterare, ordförande och personalen. Dessa arbetar 
gemensamt för att uppnå SöderS verksamhetsmål.  
 

3. Verksamheter 
 
3.1 SöderS Pub 
 
SöderS Pub är en ideell verksamhet under ledning av Sö-
derS styrelse. SöderS Pub ska verka för att vara en naturlig 
samlings- och mötespunkt för samtliga studenter vid 
högskolan. Styrelse för SöderS Pub utses av SöderS sty-
relse. Pubstyrelsen utser och stöttar i sin tur verksamhet-
ens funktionärer. 
 
3.2 ESN Södertörn 
 
Erasmus Student Network (ESN) Södertörn är en ideell 
verksamhet under ledning av SöderS styrelse. ESN Söder-
törns syfte är att tillhandahålla mötesplatser och evene-
mang för högskolans utbytesstudenter och ska verka för 
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att integrering mellan utbytesstudenter och svenska stu-
denter. 
 
3.3 SöderS Andrahandsbokhandel 
 
SöderS Andrahandsbokhandel är en ideell verksamhet 
under ledning av SöderS styrelse. Bokhandelns verksam-
het ska syfta till att ekonomiskt underlätta för högskolans 
studenter genom att tillhandahålla begagnad och billi-
gare kurslitteratur. 
 
3.4 SH Radio 
 
SH Radio är en ideell verksamhet under ledning av Sö-
derS styrelse. SH Radio ska bedriva radioverksamhet, for-
mell såväl som informell, med studenternas intresse i fo-
kus. 
 
3.5 Doktorandrådet 
 
Doktorandrådet är en fristående organisering under Sö-
derS som arbetar för att säkerställa doktorandernas när-
varo och påverkan i beslut som fattas på Södertörns hög-
skola. 
 


