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1 kap. Allmänt 

1 §  Karlstad Studentkår är en demokratiskt uppbyggd organisation vars huvudsakliga syfte 

är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen samt förutsättningarna för 

studier vid Karlstads universitet. 

2 §  Karlstad Studentkårs verksamhetsområde är Karlstads universitet. 

3 §  Karlstad Studentkår ska vara partipolitiskt och religiöst obunden. 

4 §  Karlstad Studentkårs verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni. 

5 §  För beslut om upplösning av Karlstad Studentkår krävs två likalydande beslut av 

kårfullmäktige med mellanliggande ordinarie val till kårfullmäktige. Besluten ska fattas 

med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av antalet valda ledamöter. 

 

 

 

 

 

 

 



2 kap. Medlemskap 

Former av medlemskap 

1 §  I Karlstad Studentkår förekommer studerandemedlemmar, stödmedlemmar och 

hedersmedlemmar. 

2 §  Studerandemedlemskap kan erhållas av den som är antagen till och bedriver 

högskolestudier vid Karlstads universitet. 

3 §  Stödmedlemskap kan erhållas av den som inte kvalificeras för studerandemedlemskap 

i enlighet med 2 kap 2 § men som vill stödja Karlstad Studentkårs huvudsakliga syfte 

enligt 1 kap 1 §. 

4 §  Hedersmedlemskap kan erhållas av den som på ett förtjänstfullt och hedersamt sätt 

verkat för att Karlstad Studentkår kan fullgöra sina åtaganden enligt 1 kap 1§. 

Hedersmedlem utses på livstid av kårfullmäktige. 

5 §  Studerandemedlem och stödmedlem ska erlägga av kårfullmäktige fastställd 

medlemsavgift. 

 

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter 

6 §  Studerandemedlem, stödmedlem och hedersmedlem är skyldig att följa denna stadga.  

7 §  Studerandemedlem har rösträtt vid val till kårfullmäktige. 

8 §  Studerandemedlem, stödmedlem och hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt vid 

kårfullmäktiges sammanträden. Studerandemedlem har också rätt att väcka motioner 

och ställa interpellationer. 

9 §  Den som vid valtillfället är studerandemedlem är valbar till studeranderepresentant 

samt till andra förtroendeuppdrag inom Karlstad Studentkår. 

10 §  Studerandemedlem, stödmedlem och hedersmedlem har rätt till insyn i Karlstad 

Studentkårs verksamhet och att ta del av handlingar som inkommit till eller upprättats 

av studentkåren. Om det är motiverat för att skydda enskilds personliga integritet, får 

kårstyrelsen i enskilt fall besluta att handlingar inte ska lämnas ut. 

 

Utträde och uteslutning 

11 §  Studerandemedlem, stödmedlem och hedersmedlem som önskar utträde beviljas detta 

efter skriftlig anmälan till Karlstad Studentkår. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. 

12 §  Kårfullmäktige kan, om det finns synnerliga skäl för det, utesluta den medlem som 

motverkar Karlstad Studentkårs huvudsakliga syfte enligt 1 kap 1 §. Ledamot av 

kårfullmäktige som är föremål för uteslutning har yttranderätt men inte rösträtt i ärendet. 

Beslutet kräver 2/3 majoritet. 



3 kap. Kårfullmäktige 

Allmänt om kårfullmäktige 

1 §  Karlstad Studentkårs fullmäktige (kårfullmäktige) består av tjugonio ledamöter som 

utses för en ettårig mandatperiod genom listval på det sätt som anges i 4 kap. Om det 

är möjligt ska det också utses suppleanter för ledamöterna. 

2 §  Kårfullmäktige är Karlstad Studentkårs högsta beslutande organ. 

3 §  Kårfullmäktige fattar beslut i ärenden av principiell vikt och ska under verksamhetsåret 

a) fastställa verksamhetsplan och budget för Karlstad Studentkår, 

b) fastställa medlemsavgiftens storlek, 

c) behandla föregående års verksamhetsberättelse, 

d) behandla föregående års revisionsberättelse, 

e) fastställa resultat- och balansräkningar, 

f) besluta om bokslutsdispositioner, 

g) pröva frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen samt för övriga av kårfullmäktige 

förtroendevalda, 

h) välja valnämnd, 

i) välja studeranderepresentanter, 

j) fastställa antalet heltidsarvoderade styrelseledamöter, 

k) tillsätta en valberedning för val av heltidsarvoderade styrelseledamöter, och 

l) behandla Karlstad Studentkårs eventuella externa verksamheter.  

4 §  Kårfullmäktiges mandatperiod inleds då valnämndens protokoll är justerat och pågår 

tills nästa mandatperiod börjar. 

5 §  Kårfullmäktiges presidium utgörs av kårfullmäktiges ordförande, kårfullmäktiges vice 

ordförande samt sekreterare. Kårfullmäktiges ordförandes uppgift fullgörs vid dennes 

frånvaro av kårfullmäktiges vice ordförande, och vid dennes frånvaro utses 

mötesordförande av kårfullmäktige. 

6 §  Ledamöter och suppleanter i kårfullmäktige mandatperioden vara 

studerandemedlemmar i Karlstad Studentkår. Medlemsavgift ska ha avlagts senast 

1 februari på vårterminen och senast 1 september på höstterminen. Ledamot och 

suppleant som inte avlagt medlemsavgift avskiljs från sitt uppdrag. 

 

 

 

 

 

 



Kårfullmäktiges sammanträden 

7 §  Kårfullmäktige sammanträder på kallelse av kårfullmäktiges ordförande. Uppgiften får 

delegeras och kallelsen utfärdas då i ordförandens namn. Senast sexton dagar före 

ordinarie sammanträde ska kallelse och preliminär föredragningslista sändas till 

kårfullmäktiges ledamöter och suppleanter. 

8 §  Kårfullmäktiges första sammanträde under en mandatperiod är det konstituerande 

sammanträdet och ska hållas inom trettio dagar efter att mandatperioden inletts. 

Kårfullmäktige ska vid det konstituerande sammanträdet 

a) välja kårfullmäktiges presidium för mandatperioden, 

b) fastställa av valnämnden upprättat protokoll över senast förrättade val till 

kårfullmäktige samt pröva eventuella anförda besvär över kårvalet, 

c) välja revisor samt personlig suppleant för denne, 

d) välja verksamhetsrevisor samt personlig suppleant för denne, 

e) välja heltidsarvoderade styrelseledamöter, 

f) anta arbetsordning för Karlstad Studentkår, 

g) fastställa antalet icke heltidsarvoderade ledamöter av kårstyrelsen, 

h) ur kårfullmäktige välja icke heltidsarvoderade ledamöter till kårstyrelsen, och 

i) fastställa medlemsavgiften. 

9 §  Vid kårfullmäktiges sammanträden ska det föras protokoll som upptar anteckning om 

ärendets art, samtliga ställda inte återtagna yrkanden, beslut, reservationer och 

protokollsanteckningar. Protokollet ska undertecknas av sekreteraren och justeras av 

den som varit ordförande vid sammanträdet jämte två justerare som utses av 

kårfullmäktige. Protokollet ska färdigställas och justeras inom trettio dagar från 

sammanträdets avslutande och därefter hållas tillgängligt hos Karlstad Studentkår. 

10 §  När det begärs av kårstyrelsen, revisorerna, minst sex ledamöter i kårfullmäktige eller 

minst femtio studerandemedlemmar, ska kårfullmäktiges ordförande kalla till extra 

sammanträde med kårfullmäktige. Det extra sammanträdet ska hållas senast tre veckor 

från den dag då det begärts. Kårfullmäktige har då endast mandat att fatta beslut om 

den fråga som direkt föranlett sammanträdet. 

11 §  Kårfullmäktiges ordförande ska senast sex dagar före extra sammanträde med 

kårfullmäktige sända kallelse och föredragningslista till kårfullmäktiges ledamöter och 

suppleanter. 

 

Ledamöterna 

12 §  Tjänstgörande ledamot i kårfullmäktige har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid 

kårfullmäktiges sammanträden. Tjänstgörande ledamot i kårfullmäktige har rätt att 

reservera sig mot beslut fattat av kårfullmäktige. 

13 §  Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleant från den egna listan in i dennes 

ställe, i ordning enligt senast upprättade valprotokoll. 

14 §  Ledamot eller suppleant som önskar entledigande från sin plats i kårfullmäktige ska 

skriftligen anmäla detta till Karlstad Studentkår. Då uppdrag som ledamot i 

kårfullmäktige upphör, inträder listans förste suppleant i enlighet med listans inbördes 

suppleantordning som ny ledamot. 



Motioner och interpellationer 

15 §  En motion är ett skriftligt förslag till kårfullmäktige. Kårstyrelsen ska skriftligen yttra sig 

över förslaget innan det behandlas i kårfullmäktige. 

16 §  En interpellation är en skriftlig fråga till kårstyrelsen, styrelsen i av studentkåren helägt 

aktiebolag eller till ledamöter i kårstyrelsen som avgått men ännu inte beviljats 

ansvarsfrihet. Interpellationen ska besvaras skriftligen och därefter föredras i 

kårfullmäktige. 

17 §  Studerandemedlem i Karlstad Studentkår har rätt att väcka motioner och ställa 

interpellationer. För att behandlas på nästa ordinarie sammanträde med kårfullmäktige, 

ska motionen eller interpellationen ha inkommit till Karlstad Studentkår senast kl. 12:00 

tolv dagar före sammanträdet. Kårfullmäktige får besluta att en motion eller 

interpellation ska behandlas på ett senare sammanträde om det finns skäl till det. 

 

Beslutsmässighet och omröstningar i kårfullmäktige 

18 §  Kårfullmäktige är beslutsmässiga då minst femton ledamöter är närvarande. 

19 §  Beslut i kårfullmäktige fattas med enkel majoritet, om inte annat stadgas. 

20 §  För ändring av Arbetsordning för Karlstad Studentkår under ordinarie sammanträde 

med kårfullmäktige krävs minst två tredjedelars (2/3) majoritet av närvarande 

ledamöter. 

21 §  För uttag från Karlstad Studentkårs fond och likviditetsfonden krävs beslut med minst 

två tredjedelars (2/3) majoritet av samtliga närvarande ledamöter. 

22 §  För att en fråga som inte är uppförd på föredragningslistan ska tas upp till behandling 

krävs beslut med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av samtliga närvarande 

ledamöter. 

23 §  För beslut om ändring av Karlstad Studentkårs medlemskapsstatus i någon 

samarbetsorganisation krävs antingen 

a) beslut med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av samtliga valda ledamöter 

vid två på varandra följande sammanträden med kårfullmäktige, eller 

b) beslut med fyra femtedelars (4/5) majoritet av samtliga valda ledamöter vid ett 

sammanträde med kårfullmäktige. 

24 §  För inrättande och upplösning av sektion krävs antingen 

a) beslut med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av samtliga valda ledamöter 

vid två på varandra följande sammanträden med kårfullmäktige, eller 

b) beslut med fyra femtedelars (4/5) majoritet av samtliga valda ledamöter vid ett 

sammanträde med kårfullmäktige. 

25 §  För återkallande av förtroendeuppdrag krävs minst två tredjedelars (2/3) majoritet av 

samtliga valda ledamöter. 

26 §  Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning. 



Upplösning av kårfullmäktige 

27 §  Upplösning av kårfullmäktige ska ske 

a) om antalet valda ledamöter i kårfullmäktige understiger tretton, eller 

b) efter tre konsekutiva sammankallade, och från början icke beslutsmässiga, 

sammanträden med kårfullmäktige. 

28 §  Vid upplösning av kårfullmäktige ska kårstyrelsen inom två veckor utlysa nyval. 

 

Kårfullmäktiges rätt att undanröja beslut 

29 § Har Karlstad Studentkår fattat ett beslut som uppenbart strider mot det ändamål som 

anges i 1 kap 1-3 §§ kan beslutet undanröjas av kårfullmäktige med enkel majoritet.  



4 kap. Kårval 

Ordinarie val till kårfullmäktige 

1 §  Ledamöter och ersättare i kårfullmäktige utses genom listval. Ordinarie val till 

kårfullmäktige ska hållas årligen i mars eller april. Valnämnden är ansvarig för att 

genomföra kårvalet. 

2 §  Ordinarie val till kårfullmäktige pågår under fem dagar (måndag-fredag). Datum för 

kårvalet fastställs av valnämnden, som senast fyrtio dagar före första valdagen ska 

tillkännage datum för kårvalet, vallokaler samt sista dagen att anmäla listor. 

3 §  Listor som ämnar ställa upp i valet ska skriftligen anmäla detta till valnämnden. 

Anmälan ska innehålla kandidaternas personuppgifter. Kandidater ska vara 

studerandemedlemmar i Karlstad Studentkår. 

4 §  Valnämnden ska senast fem dagar före första valdagen offentliggöra listorna och deras 

kandidater. 

5 §  Samtliga studerandemedlemmar i Karlstad Studentkår har rösträtt i val till 

kårfullmäktige. Röstlängden ska upprättas av valnämnden dagen före första valdagen 

genom att en förteckning över studerandemedlemmarna tas ut ur medlemsregistret. 

Den som blir studerandemedlem efter att röstlängden har upprättats har inte rösträtt. 

6 §  Röstning kan ske med fysiska valsedlar, elektroniskt eller genom en kombination av 

dessa metoder. Valnämnden beslutar hur röstningen ska genomföras. Den röstande 

ska kunna legitimera sig med giltig fotolegitimation hos valförrättaren. 

7 §  Vid valförrättning ska information om samtliga listor och namnen på samtliga kandidater 

finnas tillgängliga för väljaren. 

8 §  Röstsammanräkning är offentlig och ska företas under kontroll av minst tre av 

valnämnden utsedda personer vilka inte kandiderar i valet. 

9 §  Bestämmelser om ordinarie val till kårfullmäktige ska i tillämpliga delar även gälla 

fyllnadsval och nyval till kårfullmäktige. 

 

Mandatfördelning 

10 §  Mandatfördelningen mellan listorna räknas ut enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid 

fördelning av visst mandat är varje listas jämförelsetal lika med kvoten mellan röstetalet 

och successiv division med udda tal, det första jämkat, det vill säga 1,4, och därefter 3, 

5, 7, 9 och så vidare med ett tillägg av 2 för varje följande delningstal. Mandatet tillfaller 

den lista som har högst jämförelsetal. 

11 §  Ingen lista kan erhålla fler mandat än antalet kandidater på listan. Då en lista erhåller 

fler mandat än kandidater på listan stryks dessa mandat från de ursprungliga tjugofem 

mandaten i kårfullmäktige. 

12 §  Inbördes mandatfördelning i enskild lista sker efter antal röster på en person. Vid lika 

antal personröster gäller listans ordning. För att placeras överst på listan krävs minst 

åtta procent av listans totala antal röster. 



Valprotokoll 

13 §  Valnämnden ska upprätta ett protokoll över röstsammanräkningen och 

mandatfördelningen. Protokollet ska innehålla uppgifter om genomförandet av kårvalet, 

antal röster, mandatfördelning samt utsedda ledamöter och suppleanter i 

kårfullmäktige. Protokollet ska undertecknas av valnämndens ordförande och minst en 

justerare som utses av valnämnden. 

14 §  När protokollet justerats ska valresultatet offentliggöras så snart som möjlig. Protokollet 

ska därefter fastställas av kårfullmäktige på det konstituerande sammanträdet. 

Besvär 

15 §  Röstberättigad som vill göra gällande att valet inte har ägt rum stadgeenligt kan, efter 

det att valresultatet anslås, anföra besvär till Karlstad Studentkår senast kl. 12.00 sju 

dagar efter valresultatet anslagits. Besvär prövas av kårfullmäktige. 

 

Fyllnadsval 

16 §  Om antalet ledamöter i kårfullmäktige understiger nitton, eller i händelse av två efter 

varandra icke beslutsmässiga sammanträden med kårfullmäktige, får kårstyrelsen 

besluta att fyllnadsval till kårfullmäktige ska genomföras. Ledamöter och suppleanter i 

kårfullmäktige utses då för tiden intill nästa ordinarie val till kårfullmäktige. 

17 §  Vid fyllnadsval ska nya listor upprättas. 

18 §  Har ingen valnämnd utsetts när fyllnadsvalet ska genomföras, får kårstyrelsen fullgöra 

valnämndens uppgifter tills vidare. 

 

Nyval 

19 §  Har kårfullmäktige upplösts enligt bestämmelserna i 3 kap 27 §, ska nyval till 

kårfullmäktige genomföras. Ledamöter och suppleanter i kårfullmäktige utses då för 

tiden intill nästa ordinarie val till kårfullmäktige. 

20 §  Vid nyval ska nya listor upprättas. 

21 §  Har ingen valnämnd utsetts när nyvalet ska genomföras, får kårstyrelsen fullgöra 

valnämndens uppgifter tills vidare. 

 

Valnämnden 

22 §  Valnämnden ska bestå av en ordförande och minst två ledamöter som utses av 

kårfullmäktige. Samtliga studerandemedlemmar är valbara till valnämnden. 

23 §  Valnämnden är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas 

genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den 

mening som ordföranden stödjer.  

24 §  Kårfullmäktige kan föreskriva ytterligare instruktioner för valnämndens arbete. 



5 kap. Valberedningen 

1 §  Valberedningens uppgift är att bereda valen av heltidsarvoderade styrelseledamöter 

och inför kårfullmäktige föreslå kandidater till dessa uppdrag. 

2 §  Valberedningen ska bestå av en ordförande och minst två ledamöter som utses av 

kårfullmäktige. Samtliga studerandemedlemmar är valbara till valberedningen. 

3 §  Valberedningen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut 

fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut 

den mening som ordföranden stödjer.  

4 §  Valberedningen ska inhämta underlag nog för att uttala sig om och lägga fram förslag 

till Karlstad Studentkårs presidiums sammansättning. 

 

Ordinarie valberedning 

5 §  Ordinarie valberedning ska tillsättas senast nittio dagar före kårfullmäktiges 

konstituerande sammanträde. 

6 §  Ordinarie valberedning ska presentera sitt förslag senast sexton dagar före 

kårfullmäktiges konstituerande sammanträde. 

 

Extrainkallad valberedning 

7 §  Extrainkallad valberedning ska tillsättas senast trettio dagar före det sammanträde med 

kårfullmäktige då ny heltidsarvoderad styrelseledamot och/eller chefredaktör ska väljas. 

8 §  Extrainkallad valberedning ska presentera sitt förslag senast sju dagar innan det 

sammanträde med kårfullmäktige då ny heltidsarvoderad styrelseledamot och/eller 

chefredaktör ska väljas. 

  



6 kap. Kårstyrelsen 

1 §  Karlstad Studentkårs styrelse (kårstyrelsen) är mellan kårfullmäktiges sammanträden 

Karlstad Studentkårs högsta beslutande organ. Kårstyrelsen består av 

heltidsarvoderade styrelseledamöter fastställda enligt 3 kap 3 § j samt ytterligare sex till 

åtta ledamöter fastställda enligt 3 kap 8 § g. Samtliga ledamöter utses av 

kårfullmäktige. 

2 §  Kårstyrelsen är ansvarig inför kårfullmäktige. 

3 §  Kårstyrelsens arbete leds av ordföranden. 

4 §   Kårstyrelsen ska 

a) leda Karlstad Studentkårs arbete, 

b) verkställa kårfullmäktiges beslut, 

c) bereda ärenden till kårfullmäktige, 

d) anställa och säga upp personal, 

e) besluta om vilka förtroendearvoderingar som ska finnas vid sidan av dem som 

kårfullmäktige utser samt utse och entlediga personer till dessa uppdrag, och 

f) utfärda arbetsinstruktioner för förtroendevalda och personal. 

5 §  Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 

6 §  Kårstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas 

genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den 

mening som ordföranden stödjer. 

7 §  Vid kårstyrelsen sammanträden ska det föras protokoll som upptar anteckning om 

ärendets art, samtliga ställda inte återtagna yrkanden, beslut, reservationer och 

protokollsanteckningar. Protokollet ska undertecknas av sekreteraren och justeras av 

den som varit ordförande vid sammanträdet jämte en justerare som utses av 

kårstyrelsen. Protokollet ska färdigställas och justeras inom tio dagar från 

sammanträdets avslutande och därefter hållas tillgängligt hos Karlstad Studentkår. 

8 §  Ledamot som önskar entledigande från sin plats i kårstyrelsen beviljas detta efter 

skriftlig anmälan till Karlstad Studentkår. 

9 §  Vid styrelseledamots entledigande ska kårfullmäktige avgöra huruvida platsen ska 

förverkas eller fyllnadsväljas.  

10 §  Den av Karlstad Studentkår anställda personalen har närvaro- och yttranderätt under 

styrelsens sammanträde om inte styrelsen beslutar annat.  

11 §  Kårstyrelsen kan adjungera personer med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

  



7 kap. Förtroendearvoderade 

1 §  Förtroendearvoderad är den som av kårfullmäktige eller kårstyrelsen utsetts till ett 

uppdrag som arvoderas av Karlstad Studentkår. 

2 §  Förtroendearvoderade är ansvariga inför det organ som utsett dem. 

3 §  Arvoden till förtroendearvoderad som utsetts av kårfullmäktige fastställs av 

kårfullmäktige. 

4 §  Arvoden till förtroendearvoderad som utsetts av kårstyrelsen fastställs av kårstyrelsen. 

5 §  De rättigheter och skyldigheter som tillkommer studerandemedlem tillkommer också 

förtroendearvoderad.  



8 kap. Ekonomi 

1 §  Räkenskapsåret omfattar verksamhetsåret, det vill säga tiden 1 juli till 30 juni. 

2 §  Medlemsavgifter samt övriga avgifter fastställs av kårfullmäktige. 

3 §  Kårstyrelsen ansvarar för att upprätta årsredovisning och överlämna denna till 

kårfullmäktige. Kårstyrelsen ska också upprätta en ekonomisk halvårsrapport som 

överlämnas till kårfullmäktige, och i övrigt besvara frågor från kårfullmäktige om 

Karlstad Studentkårs ekonomi. 

4 §  Kårfullmäktige beslutar om disposition av Karlstad Studentkårs fond och 

Likviditetsfonden. 

5 §  Kårfullmäktige fastställer regler för Karlstad Studentkårs fonder. Belopp motsvarande 

respektive fond ska finnas insatt på konto i bank. Medel får dock, om kårfullmäktige 

beslutar det, användas för tecknande av bostads-, stats- och aktieindexobligationer, 

eller placeras i värdepappersfonder. 

6 §  Kårstyrelsen utser Karlstad Studentkårs firmatecknare i förening om minst två. 

  



9 kap. Revision 

1 §  Revision förrättas av revisor. Revisorn, och personlig suppleant för denne, ska vara 

auktoriserade revisorer. 

2 §  Revisorerna ska 

a) i enlighet med god revisionssed granska förvaltningen och räkenskaperna för 

Karlstad Studentkårs verksamhetsgrenar under föregående verksamhetsår. 

Granskningen ska utgå från gällande föreskrifter och fattade beslut samt därvid 

tillse att förvaltningen till alla delar överensstämmer med gällande föreskrifter 

och fattade beslut, 

b) i enlighet med god revisionssed ta del av handlingar som reglerar förvaltningen, 

c) tillse att vederbörlig säkerhet finns för de av Karlstad Studentkårs medel som är 

utlånade eller insatta i bank, och 

d) tillse att Karlstad Studentkårs tillhörigheter är försäkrade för betryggande 

belopp. 

3 §  Verksamhetsrevisorn med personlig suppleant som väljs kan inte inneha uppdrag som 

är underkastad revision. Verksamhetsrevisorerna ska vara myndiga. 

4 §  Verksamhetsrevisorerna ska avge en skriftlig rapport innehållande 

a) en granskning av att Karlstad Studentkårs arbete och beslut speglas av ett 

demokratiskt arbetssätt, 

b) en granskning av att Karlstad Studentkår inte bryter mot av kårfullmäktige 

fastställda åsiktsdokument, 

c) en granskning så att de krav på formalia som ställs i styrdokument efterlevs, 

d) en granskning av att kårstyrelsen i sina beslut följer kårfullmäktiges avsikter och 

beslut, och 

e) en granskning av kårstyrelsens arbete vad det gäller följa budget och 

genomförande av verksamhetsplan. 

5 §  Revisorerna ska utöver sin granskning avge skriftlig rapport innehållande 

a) eventuella anmärkningar mot sådant de ansett strida mot gällande föreskrifter 

eller beslut, och 

b) tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen och samtliga av 

Karlstad Studentkårs arvoderade personer, för den tid granskningen avser. 

6 §  Revisorerna ska, då kårfullmäktige eller kårstyrelsen så beslutar, verkställa revision av 

viss del av förvaltningen och därutöver snarast avge revisionsberättelse däröver. 

7 §  Revisionsberättelse ska inlämnas till ordföranden senast sexton dagar före det 

sammanträde med kårfullmäktige vid vilket den ska behandlas. Utdrag ska omedelbart 

tillställas personer mot vilka anmärkningar framställts. Dessa ska sedan till 

kårfullmäktige inkomma med förklaring. 



10 kap. Kårsektioner 

1 §  En kårsektion är en förening som av Karlstad Studentkår erhållit ställning som 

kårsektion. 

2 §  En kårsektion ska främst arbeta för att bevaka och medverka i utvecklingen av 

utbildningar inom sitt verksamhetsområde samt bedriva studiesociala aktiviteter och 

aktiviteter som främjar studenternas studier och karriärmöjligheter. 

3 §  En kårsektion ska ha ett avgränsa verksamhetsområde som ska vara geografiskt 

och/eller organisatoriskt avgränsat inom Karlstads universitet. 

4 §  Kårsektionens medlemmar ska vara medlemmar i Karlstad Studentkår. 

5 §  Ansökan om ställning som kårsektion ska göras skriftligen hos Karlstad Studentkår. 

Beslut i ärendet fattas av kårfullmäktige. 

6 §  Kårsektionen ska anta en egen stadga som inte får strida mot Karlstad Studentkårs 

styrdokument. Stadgan ska fastställas av kårfullmäktige. 

7 §  En kårsektion ska dessutom 

a) efterfölja Karlstad Studentkårs styrdokument, 

b) ansvara för sektionens verksamhet och ekonomi, 

c) sörja för att årsredovisning och revisionsberättelse tillsänds Karlstad 

Studentkårs styrelse, 

d) nominera studerande- och/eller doktorandrepresentanter inom sektionens 

verksamhetsområde, 

e) ansvara för att medlemmarna ges möjlighet att delta i samtliga av Karlstad 

Studentkårs upprättade val i enlighet med Karlstad Studentkårs stadga, och 

f) förrätta demokratiska val för att välja en styrelse som leder sektionen. 

8 §  Om en kårsektion inte fullföljer sina skyldigheter enligt denna stadga har kårfullmäktige 

rätt att upphäva sektionens ställning som sektion inom Karlstad Studentkår. Samtliga 

av kårsektionens rättigheter och skyldigheter är då förverkade. 

9 §  Ansökan om kårsektions utträde ska göras skriftligen hos Karlstad Studentkår. Beslut 

om sektions utträde fattas i enlighet med 3 kap 24 §.  



11 kap.  Ändring och tolkning av stadgan 

1.1 För ändring av dessa stadgar, utom 11 kap. 1 §, vilken endast kan ändras om samtliga 

valda ledamöter är överens därom, krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet av 

valda ledamöter enligt ordinarie valprotokoll antal valda ledamöter vid två på varandra 

följande kårfullmäktigesammanträden med minst tre veckors mellanrum alternativt 

beslut med 4/5 majoritet av valda ledamöter enligt ordinarie valprotokoll antal valda 

ledamöter vid ett kårfullmäktigesammanträde. 

2 §  Ändringar i stadgan gäller efter det att protokollet från kårfullmäktiges sammanträde är 

justerat, om inget annat anges i beslutet. 

3 §  Stadgan tolkas av kårstyrelsen efter samråd med verksamhetsrevisorn. 

 


