Uppsala universitets förenade studentkårers
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Kapitel 1 - Allmänna stadganden och organisation
§1

Syfte

Föreningens syfte är att på uppdrag av dess medlemskårer samordna den centrala
studentrepresentationen och det centrala studentinflytandet genom:
att besluta om tillsättning av studentrepresentanter på central nivå vid Uppsala universitet,
att på uppdrag av medlemskårerna samordna och underteckna gemensamma ställningstaganden
att samordna finansieringen av funktioner som medlemskårerna finner vara av intresse för
samtliga studenter vid Uppsala universitet, samt
att p
 å uppdrag av medlemskårerna bedriva påverkansarbete mot stat, region, kommun och andra
externa aktörer.

§2

Medlemskårernas självständighet

Föreningen är inte en studentkår och får inte ansöka om ställning som studentkår.
Föreningen äger ingen rätt att reglera de respektive medlemskårernas lokala studiebevakning.

§3

Namn och organisationsnummer

Föreningens namn är Uppsala universitets förenade studentkårer vilket på engelska översätts till
Uppsala University Student Unions.
Föreningens namn förkortas UUFS.
Föreningens organisationsnummer är XXXXXXXX

§4

Säte

Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§5

Obundenhet

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§6

Firmatecknare

Styrelsen utser firmatecknare. Firman ska tecknas av minst två ledamöter i
förening. Dessa ska vara från olika medlemskårer. En ledamot får inte utses till

firmatecknare om en ledamot från samma medlemskår har varit firmatecknare
under föregående verksamhetsperiod.

§ 7 Verksamhetsår, räkenskapsår och
verksamhetsperiod
Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår löper från den 1 juli till och
med den 30 juni nästkommande kalenderår.
Föreningens verksamhetsperiod löper från den 1 juli till och med den 31
december respektive från den 1 januari till och med den 30 juni.

Kapitel 2 - Medlemskap
§1

Medlemskårer

En organisation som innehar ställning som studentkår vid Uppsala universitet har möjlighet att
ansöka om medlemskap i föreningen.

§2

Inträde

Ansökan om inträde i föreningen ska lämnas in skriftligt till föreningens styrelse. Föreningens
styrelse beslutar om en medlemskårs inträde i föreningen på nästföljande konstituerande
styrelsemöte. Inträdet beviljas från och med nästkommande verksamhetsperiod. Ansökan ska
hänvisa till ett stadgeenligt beslut om ansökan om medlemskap av den ansökande studentkårens
högsta beslutande organ.

§3

Utträde

En medlemskår som vill utträda ur föreningen ska anmäla detta till föreningens styrelse. Styrelsen
ska på ett konstituerande styrelsemöte fastställa att anmälan hänvisar till ett stadgeenligt beslut
om utträde som fattats av medlemskårens högsta beslutande organ. Om detta har fastställts ska
utträde beviljas omedelbart. Om detta inte kan fastställas ska utträde inte beviljas.
En medlemskår som utträtt ur föreningen äger, såvitt inte styrelsen beslutar
annorlunda, inte någon rätt till föreningens behållna tillgångar. Medlemskåren svarar fortsatt för
åtaganden gjorda under medlemstiden.

§4

Upphörande av medlemskap

En medlemskårs medlemskap upphör om den inte längre uppfyller kriterierna i detta kapitels § 1.

§5

Uteslutning av medlemskår

En medlemskår som grovt åsidosätter föreningens stadgar och dess syfte kan uteslutas ur
föreningen. Sådant beslut ska fattas enhälligt på ett konstituerande styrelsemöte där
medlemskåren vars uteslutning prövas inte äger rätt att delta i beslutet. Ett uteslutande verkställs
omedelbart.

Kapitel 3 - Styrelse
§1

Definition

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ och verkställande organ. I fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen är dock föreningens revisorskollegium dess högsta beslutande organ.

§2

Styrelsens sammansättning

Varje medlemskår äger rätt att utse två styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

§3

Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att leda föreningens verksamhet, förvalta dess tillgångar, besluta om
tillsättning av studentrepresentanter på central nivå samt att i övrigt besluta i ärenden där de
erhållit medlemskårernas förtroende.

§4

Adjungeringar

Styrelsen äger rätt att adjungera personer under styrelsemötena.

Kapitel 4 - Beslut och mandatfördelning
§1

Beslutanderätt

Styrelsen fattar beslut. Beslutanderätt utövas genom konstituerande styrelsemöte och ordinarie
styrelsemöten.

§2

Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför då alla medlemskårer är kallade och då minst tre
fjärdedelar av mandaten samt minst hälften av medlemskårerna är närvarande.

§3

Initiativrätt

Varje ledamot av styrelsen, revisorskollegiet eller den som styrelsen utser äger rätt att kalla till
styrelsemöte samt att väcka ett beslutsärende till styrelsen.

§4

Omröstning

Omröstning sker öppet om inget annat stadgas eller om någon begär sluten votering.
Omröstning i personval med fler kandidater än platser sker dock alltid med sluten votering
om inte mötet begär annat.

§5

Beslut

Om inget annat anges fattas beslut med kvalificerad majoritet, med vilket avses minst två
tredjedelar av mandaten samt minst hälften av medlemskårerna. En eller flera medlemskårer som
tillsammans representerar 50 % eller fler av helårsstudenter och doktorander har vetorätt. Blank
röst räknas som icke avgiven röst.
Beslut ska protokollföras.

§6

Mandatfördelning

Antalet mandat per medlemskår baseras på andelen studenter medlemskåren representerar utifrån
det senaste beslutet av rektor för Uppsala universitet om ställning som studentkår. Antalet
studenter som en medlemskår representerar utgörs av den andel av Uppsala universitets
helårsstudenter som är registrerade på kurser inom medlemskårens verksamhetsområde.
Kursregistreringar på 60 högskolepoäng motsvarar en helårsstudent (HST). Uppgifter om HST
samt doktorandekvivalenter begärs ut från Ladok från 31 december föregående år och gäller både
för höst- och vårtermin.

Mandaten fördelas sedan utifrån nedanstående tabell:

Andel studenter

Antal mandat

0-5%

2

5-10%

3

10-15%

4

15-20%

5

20-25%

6

25-30%

7

30-35%

8

35-100%

9

En medlemskår vars andel av studenterna är exakt en av procentgränserna tilldelas det högre
antalet mandat.
Modellen korrigeras för det fall att en medlemskår har hälften eller fler av det totala antalet
mandat. Då tas ett mandat åt gången bort från den medlemskåren till dess att så längre ej är fallet.
Vid beslutsfattande kan en medlemskår med flera mandat dela upp dessa mellan sina
representanter. Mandat kan endast delas upp i heltal.

§7

Enhälliga beslut

Med enhälliga beslut avses att samtliga medlemskårer ställer sig bakom beslutet.
Vid beslut som innebär en förändrad ekonomisk situation för någon medlemskår har varje
medlemskår rätt att kräva att beslutet ska fattas enhälligt.
Vid gemensamma ställningstaganden som undertecknas av föreningen krävs enhälligt beslut.

Kapitel 5 - Konstituerande styrelsemöte
§1

Datum

Konstituerande styrelsemöte ska hållas på vårterminen i maj eller juni och på höstterminen i
november eller december. Extra konstituerande styrelsemöten kan hållas på annan tid om det
har begärts av tre fjärdedelar av mandaten eller minst hälften av medlemskårerna. Extra
konstituerande styrelsemöte ska hållas skyndsamt om en medlemskår begärt utträde eller om
ärende om uteslutning väcks.

§2

Kallelse

Kallelse till konstituerande styrelsemöte ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast
femton arbetsdagar innan mötet.

§3

Motioner

Motioner från medlemskårerna ska vara styrelsen tillhanda senast tio arbetsdagar innan
mötet.

§4

Möteshandlingar

Möteshandlingar ska vara styrelsen tillhanda senast fem arbetsdagar innan mötet.

§5

Dagordning för vårterminens konstituerande styrelsemöte

Följande punkter ska behandlas på det konstituerande styrelsemötet på vårterminen:
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelse
Fastställande av dagordning
Adjungeringar
Fastställande av styrelse
Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Fastställande av kostnadskalkyl och kostnadsfördelning för kommande verksamhetsår
Val av firmatecknare
Mötets avslutande

§6

Dagordning för höstterminens konstituerande styrelsemöte

Följande punkter ska behandlas på det konstituerande styrelsemötet på höstterminen:
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelse
Fastställande av dagordning
Eventuella adjungeringar
Fastställande av styrelse
Fastställande av verksamhetsberättelse
Val av firmatecknare
Mötets avslutande

Kapitel 6 - Revision och ansvarsfrihet
§1

Revisorer

Föreningens revisorer utses av dess medlemskårer. Dessa utgör tillsammans föreningens
revisorskollegium. Ledamot av styrelsen som inte beviljats ansvarsfrihet får inte vara ledamot av
revisorskollegiet. Varje medlemskår får utse en revisor. Varje revisor äger en röst i
revisorskollegiet.

§2

Revisorernas åligganden

Det åligger revisorskollegiet att granska hur föreningens styrelse arbetar för att uppfylla sitt syfte.

§3

Verksamhetsberättelse

Det åligger föreningens styrelse att upprätta verksamhetsberättelse för innevarande verksamhetsår
till konstituerande styrelsemöte på höstterminen. Styrelsen ska innan det konstituerande
styrelsemötet underteckna verksamhetsberättelsen för godkännande.

§4

Prövning av styrelsens ansvarsfrihet

Efter att det konstituerande styrelsemötet på höstterminen fastställt verksamhetsberättelse för
föregående verksamhetsår ska revisorskollegiet sammanträda för att besluta om ansvarsfrihet för
föreningens styrelse.

Kapitel 7 - Stadgar och styrdokument
§1

Tolkning av stadgarna

Styrelsen tolkar stadgarna med bistånd av revisorskollegiet. Avviker styrelsens mening från
revisorskollegiets i en tolkningsfråga ska detta protokollföras på nästa styrelsemöte

§2

Stadgeändring

Stadgeändring sker med likalydande beslut på två (2) ordinarie, på varandra följande,
konstituerande styrelsemöten. Vid lagändringar eller förändringar i andra övergripande regler
som berör föreningen kan stadgeändringar beslutas vid ett (1) konstituerande styrelsemöte.
Detsamma gäller för redaktionella ändringar.
Ändringar av första kapitlets §§ 2 och 5 kräver godkännande av samtliga medlemskårers
högsta beslutande organ för att träda i kraft.

§3

Övriga styrdokument

Utöver stadgarna regleras föreningens arbete i reglementen och arbetsordning. Dessa är
underställda föreningens stadgar.

§4

Reglementen

Reglementen är styrdokument som reglerar föreningens befogenheter, resurser och
förehavanden i den mån de inte regleras i stadgarna. Reglementen är bindande för alla
medlemskårer.

§5

Reglemente för studentrepresentantuppdrag

Reglementet för studentrepresentantuppdrag reglerar formerna för tillsättning av
studentrepresentanter i organ eller arbetsgrupper som har hela Uppsala universitet som sitt
verksamhetsområde.

§6

Antagande och ändring av reglementen

Ändring av reglementet för studentrepresentantuppdrag sker genom likalydande beslut på
två ordinarie, på varandra följande, konstituerande styrelsemöten. Vid lagändringar eller
förändringar i andra övergripande regler som berör föreningen kan stadgeändringar
beslutas vid ett konstituerande styrelsemöte. Detsamma gäller för redaktionella ändringar.
Övriga reglementen ändras genom likalydande beslut på två ordinarie, på varandra
följande, styrelsemöten.

§7

Arbetsordning

Föreningens styrelse ska på det första styrelsemötet varje verksamhetsperiod fastställa en
arbetsordning som reglerar styrelsens interna arbete.

§8

Antagande och ändring av arbetsordning

Beslut om antagande eller ändring av arbetsordning fattas på ett ordinarie
styrelsemöte.

Kapitel 8 - Upplösning av föreningen
§1

Upplösning

Föreningen upplöses genom enhälliga beslut på två ordinarie, på varandra följande,
konstituerande styrelsemöten med byte av verksamhetsperiod emellan. Upplösning kan
endast ske efter att revisorskollegiet gett sitt enhälliga godkännande till det.

§2

Fördelning av tillgångar

Skulle föreningen upplösas tillfaller dess tillgångar de medlemskårer som är medlemmar i
föreningen vid tidpunkten för dess upplösande fördelat utifrån den fördelning som
revisorskollegiet beslutar om.

