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1 kap. Ansvarsfördelning
Fullmäktige sätter, som högst beslutande organ, ramarna för Karlstad Studentkår.
Ramarna fastställs bland annat genom stadga, åsiktsdokument, budget,
organisationsstrategi, handlingsplan samt ägardirektiv för Karlstad Studentkårs bolag.

Fullmäktiges roll är att följa upp styrelsens arbete.

Styrelsen konkretiserar och beslutar om verksamheten utifrån de ramar som sätts av
fullmäktige.

Presidiet och kansliet ansvarar för att genomföra och utveckla Karlstad Studentkårs
verksamhet samt ta fram underlag för beslut.

Ordförande i Karlstad Studentkår representerar Karlstad Studentkår vid bolagsstämma
till Karlstad Studentkårs bolag.

Studiesocialt ansvarig har övergripande ansvar för de externa projekt Karlstad
Studentkår genomför.
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2 kap. Fullmäktige
Mötesordning
Mötesordförande förklarar fullmäktigesammanträdet öppnat.

Det ankommer mötesordförande att tillsända fullmäktigeledamöterna kallelse jämte
föredragningslista, ärendeunderlag samt förslag till beslut senast sex (6) dagar före
ordinarie sammanträde. Uppgiften kan delegeras till styrelsen.

Två (2) personer skall väljas till justerare tillika rösträknare.

Vid både mötesordförande och vice mötesordförande frånvaro utser fullmäktige en
tillfällig mötesordförande.

Röstlängd ska upprättas och fastställas. Vid förändring av fullmäktiges
sammansättning ska mötespresidiet meddelas och röstlängden justeras.

Fullmäktige ska fastställa sammanträdets föredragningslista. Nya frågor kan läggs till
och ordningen kan ändras i enlighet med 3 kap. 22 § i Karlstad Studentkårs stadga.

Justerat mötesprotokoll ska behandlas och därefter läggas till handlingarna.

Styrelsen ska avlägga rapport kring aktuella händelser.

Behandling av frågor
Studerandemedlem har rätt att lämna motion till Karlstad Studentkårs fullmäktige.
Motionen ska ha inkommit kl. 12.00 senast tolv (12) dagar innan
fullmäktigesammanträdet.

Medlem har rätt att inkomma med interpellation till Karlstad Studentkår senast kl. 12.00
tolv (12) dagar innan fullmäktigesammanträdet.
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Bordläggning av ärende kan ske en gång om en tredjedel (1/3) av närvarande
ledamöter så önskar.

Återremitterande av ärende kan ske en gång om en tredjedel (1/3) av de närvarande
ledamöterna så önskar.

Yrkande om bordläggning och återremiss ska behandlas före yrkanden i sakfrågan
men först efter att fullmäktige är i beslut.

Mötesordföranden ansvarar för ordningen på talarlistorna.

Uppkommer ordningsfråga ska mötesordföranden omgående ta upp frågan till
diskussion och därefter fatta eventuella beslut.

Mötesordföranden avgör huruvida replik ska ges.

Röstningsförfarande
Röstning ska ske öppet om inte annat begärs.

Votering ska ske om detta begärs.

Vid personval ska röstning ske slutet när det finns fler nominerade än platser om det
begärs.

Röstprotokoll ska upprättas då detta begärs.
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Reservation och protokollsanteckningar
Reservation ska anmälas i omedelbar anslutning till aktuellt ärende och ska sedan
inkomma skriftligen till Karlstad Studentkår inom tjugofyra (24) timmar efter mötets
avslutande.

Protokollsanteckning ska skriftligen inlämnas till Karlstad Studentkår inom tjugofyra
(24) timmar efter mötets avslutande.
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3 kap. Styrelsen
Det ankommer ordförande att tillsända ledamöterna kallelse jämte
föredragningslista, ärendeunderlag samt förslag till beslut senast tre (3) dagar
före ordinarie sammanträde.

Beslut i styrelsen sker genom acklamation, om inte votering eller sluten
omröstning begärs.

Ledamot som deltagit i styrelsens beslut har reservationsrätt, vilket innebär rätten att få
avvikande mening antecknad till protokollet.

Det ankommer ledamot att anmäla jäv då denna anser sig vara jävig. En jävig ledamot
ska varken påverka eller deltaga i beslut.

Styrelsen har rätt att lämna förslag i form av proposition till fullmäktige.

Styrelsen ska lämna förslag på nästkommande års verksamhetsplan och budget som
ska beslutas av fullmäktige. Styrelsen ska lämna förslag på ägardirektiv till Karlstad
Studentkårs bolag.

Vid brådskande ärenden har ordförande rätt att få ärenden avgjorda via per capsulam
om beslutet får stöd av en majoritet i styrelsen. Beslutet ska sedan ratificeras på
nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen ansvarar för Karlstad Studentkårs ekonomi.

Styrelsen beslutar om attesträtt och attestbelopp.

Kanslichef ska rapportera om ekonomi till styrelsen.

Styrelsen har rätt att kräva åtgärder ifall budget inte följs.
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Styrelsen kan vid brådskande eller allvarligt behov frånta de heltidsarvoderade
styrelseledamöternas beslutsbefogenheter, beslutet måste sen styrkas av fullmäktige.
Styrelsen har också rätt att riva upp ännu inte verkställda beslut.

Styrelsen delegerar sitt arbetsgivaransvar till ordförande.

Styrelsen fattar beslut om firmateckning.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Vice ordförande är tillförordnad ordförande då ordinarie ordförande avsäger sig sitt
uppdrag eller, som resultat av sjukdom eller allvarlig olycka, inte har möjlighet att
fullfölja sitt uppdrag.

Styrelsen kan utse projektgrupper för att genomföra projekt och aktiviteter.

Projektgrupper ska av styrelsen ges avgränsade uppdrag.

Projektledaren väljs av styrelsen. Projektledaren kan rekrytera och utse personer i
projektgruppen.

7

4 kap. Utskott
Karlstad Studentkårs fullmäktige kan utse beredande organ till fullmäktige i form av
utskott.

Utskotten skall av fullmäktige ges avgränsade uppdrag.

Fullmäktige utser utskottets ledamöter, vilka konstituerar sig själva.

Utskotten kan inom ramen för sina uppdrag lämna utskottsinitiativ till fullmäktige.

Utskotten kan om de finner det nödvändigt tillsätta nya ledamöter om de fått mandat av
fullmäktige.
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5 kap. Studentrepresentanter
Karlstad Studentkårs studentrepresentanter ska bevaka, medverka och påverka i
utvecklingen av utbildningen samt förutsättningarna för studier vid Karlstads universitet.

Utbildningspolitiskt ansvarig ska ansvara för utbildning av och information till
studentrepresentanter

Karlstad Studentkårs studentrepresentanter är skyldiga att:

a) aktivt driva de frågor som Karlstad Studentkår prioriterar under verksamhetsåret.
b) efterfölja Karlstad Studentkårs styrdokument
c) meddela frånvaro vid sammanträdena till såväl utbildningspolitiskt ansvarig som
berörd instans.
d) rapportera diskussioner som förts och beslut som fattats på sammanträdena till
utbildningspolitiskt ansvarig.
e) deltaga i utbildningar och fortbildningar inom ramen för
studentrepresentantsuppdraget.

Om studentrepresentanter inte uppfyller sina skyldigheter enligt 5 kap. 3 § i
arbetsordningen kan styrelsen entlediga studentrepresentanter samt
programrådsrepresentanter från uppdraget.

Fullmäktige delegerar inrättandet och tillsättandet av nya permanenta
studentrepresentantsuppdrag till styrelsen.

Fullmäktige delegerar tillsättandet av programrådsrepresentanter och tillsättande av
vakanta studentrepresentantsuppdrag till utbildningspolitiskt ansvarig. Beslut ska
rapporteras och fastslås till styrelsen.

Studentrepresentantsuppdrag av tillfällig och kortvarig karaktär eller med ett
tillträdesdatum som är snart i tiden tillsätts av utbildningspolitiskt ansvarig. Beslut ska
rapporteras till styrelsen.
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