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Kapitel 1 Ändamål och allmänna bestämmelser
1 § Studentkåren i Borås är en demokratisk studentsammanslutning med säte i Borås. Studentkåren
är religiöst och partipolitiskt obunden.
2 § Studentkåren i Borås finns till för dess medlemmar under deras studietid. Verksamheten tar sin
grund i medlemmarnas önskemål och behov med ett särskilt fokus på studentrepresentation och
utvecklingen av Högskolan i Borås och dess utbildningar.
3 § Studentkåren i Borås verksamhetsområde omfattar all utbildningsverksamhet vid Högskolan i
Borås.
4 § Studentkåren i Borås verksamhet regleras av
1) Bestämmelser utfärdade av Sveriges regering, riksdag eller annan myndighet
2) Studentkåren i Borås stadga
3) Studentkåren i Borås fullmäktige fattade beslut
4) Beslut som fattas i övrigt i organisationen
5 § Firma tecknas av ordförande enskilt eller av vice ordföranden i förening. Kanslichefen har rätt att
teckna firma för kansliets löpande verksamhet.
6 § Studentkåren i Borås verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar perioden 1 juli till 30 juni.
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Kapitel 2 Organisation
1 § Studentkåren i Borås organ är
 Fullmäktige
 Styrelsen
 Organisationsutskottet
 Utbildningsutskottet
 Studiesociala utskottet
 Sektionerna
 Kansliet
2 § Fullmäktige är Studentkåren i Borås högsta strategiskt beslutande organ och har mandat att
skicka strategiska direktiv till organisationen.
3 § Styrelsen är Studentkåren i Borås högsta operativt beslutande organ och har mandat att skicka
operativa direktiv till kansliet, det studiesociala utskottet och utbildningsutskottet samt lägga förslag
till fullmäktige genom propositioner.
4 § Organisationsutskottet: Organisationsutskottets uppdrag är att samordna verksamhet och frågor
som är kopplade till medlemsorganisationen.
5 § Utbildningsutskottet: Utbildningsutskottets uppdrag är att samordna och driva studentinflytande
samt bevaka utbildningen vid Högskolan i Borås.
6 § Studiesociala utskottet: Studiesociala utskottets uppdrag är att samordna verksamhet som
berikar studietiden för studenterna vid Högskolan i Borås.
7 § Sektionerna: Sektionens uppdrag är att samordna, övervaka och driva studiesociala frågor
gentemot sektionens medlemmar.
8 § Kansliet: ansvarar för den dagliga verksamheten på Studentkåren i Borås kansli och har rätt att
lämna förslag till styrelsen. Kansliet har närvaro- och yttranderätt under ett fullmäktigesammanträde
men kan endast ge förslag genom styrelsen. Styrelsen ansvarar för att strategiska direktiv införlivas i
kansliets verksamhet.
9 § Studentrepresentanter och andra ideellt engagerade är de som i nästan total omfattning utgör
vår verksamhet. Dessa representanter arbetar för andra studenter genom att vara delaktiga i
högskolans beslutande och beredande grupper men också genom att vara engagerade i
studentkårens organisation.
10 § Studentkåren som organisation ska vara behjälpliga i det arbetet som diverse intressegrupper
bedriver i anslutning till- och/eller i enlighet med vår verksamhet.
11 § Studentkåren i Borås är till för dess medlemmar. Organisationen ska alltid sträva efter att vara
lyhörd för deras tankar och önskemål samt arbeta för deras bästa.
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Kapitel 3 Medlemmar
1 § I Studentkåren i Borås kan följande medlemskap innehas
 Studerandemedlem
 Stödmedlem
 Hedersmedlem

Studerandemedlem
2 § Student som studerar inom Studentkåren i Borås verksamhetsområde enligt 1 kap. 3 § äger rätt
att vara studerandemedlem i Studentkåren i Borås.
3 § Varje studerandemedlem har rätt att
 yttra sig vid fullmäktiges möten
 få interpellation eller motion behandlad i fullmäktige
 motionera, yttra, yrka samt att rösta vid medlemsmöte hos den sektion denne tillhör
 kandidera till poster inom studentkåren
 ta del av Studentkåren i Borås erbjudna tjänster och förmåner.
4 § Varje studerandemedlem har skyldighet att rätta sig efter Studentkåren i Borås styrande
dokument.

Stödmedlem
5 § Stödmedlem blir den som betalar stödmedlemsavgift till Studentkåren i Borås.
6 § Varje stödmedlem har rätt att
 närvara vid fullmäktiges möten
 få interpellation behandlad i fullmäktige
 delta på utvalda evenemang vid Studentkåren i Borås.
7 § Varje stödmedlem har skyldighet att rätta sig efter Studentkåren i Borås styrande dokument som
berör dess medlemskap.

Hedersmedlem
8 § Hedersmedlem utses av fullmäktige på förslag av styrelsen.
9 § Hedersmedlemskapet bygger på ett långt och troget samarbete med Studentkåren i Borås.
10 § Varje hedersmedlem har rätt att
 närvara vid fullmäktiges möten
 delta på utvalda evenemang vid Studentkåren i Borås
11 § Hedersmedlem har inga skyldigheter inom eller gentemot Studentkåren i Borås.

Medlemsavgift
12 § För att bli studerande- eller stödmedlem ska denne betala den medlemsavgift fullmäktige
fastställer.
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Medlemskapets upphörande
13 § Studerande- eller stödmedlemskap kan upphöra på grund av någon av följande anledningar:
 Medlem kan utträda genom att skriftligen anmäla sitt utträde.
 Medlem som ej erlagt medlemsavgift räknas ej som medlem.
 Medlem som inte rättar sig efter denna stadga kan få sitt medlemskap omprövat och
eventuellt få sitt medlemskap indraget genom beslut i fullmäktige.
 Medlem som går emot något av studentkårens övriga styrande dokument kan få sitt
medlemskap omprövat efter en (1) varning av styrelsen och eventuellt få sitt medlemskap
indraget genom beslut i fullmäktige.
 Medlem som aktivt motverkar studentkåren kan få sitt medlemskap indraget genom beslut i
fullmäktige.
14 § Ett hedersmedlemskap är en utmärkelse som ej kan återkallas.
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Kapitel 4 Förtroendevalda
Förtroendevald inom studentkåren
1 § Som förtroendevald inom studentkåren ska denne vara studerandemedlem i Studentkåren i
Borås under hela sin mandatperiod.
2 § Som förtroendevald inom Studentkåren i Borås räknas de som väljs in i styrelser, utskott och
arbetsgrupper som arbetar inom föreningen.
3 § Som förtroendevald inom Studentkåren i Borås ska denne vara väl insatt i de styrande dokument
som rör posten.
4 § Som förtroendevald inom Studentkåren i Borås representerar denne studentkåren och ska verka
för en positiv utveckling av varumärket.
5 § Om en förtroendevald önskar avsäga sig sin post ska detta inkomma skriftligen till
sektionsordförande för sektionsspecifika poster och till Studentkåren i Borås ordförande för centrala
poster.
6 § Som förtroendevald till presidiet ska denne vara stödmedlem i Studentkåren i Borås under hela
sin mandatperiod.
7 § Som förtroendevald till presidiet har denne rätten att omkandidera trots att vederbörande inte är
studerandemedlem.
8 § Om en förtroendevald inom Studentkåren i Borås inte följer 4 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ har
Studentkåren i Borås styrelse rätten att avsätta denne från posten. Beslutet kan överklagas till
fullmäktige på kommande möte för omprövning.

Förtroendevald på högskolan
9 § Som förtroendevald på högskolan ska denne verka för samtliga studenter vid Högskolan i Borås.
10 § Som förtroendevald på högskolan räknas de som väljs in av Studentkåren i Borås till samtliga
beslutande och rådgivande organ inom Högskolan i Borås verksamhet.
11 § Som förtroendevald på högskolan ska denne vara väl insatt i de styrande dokument som rör
posten.
12 § Som förtroendevald på högskolan representerar denne Studentkåren i Borås och ska verka för
en positiv utveckling av varumärket.
13 § Om en förtroendevald önskar avsäga sig sin post ska detta inkomma skriftligen till
sektionsordförande för akademispecifika poster och till Studentkåren i Borås ordförande för centrala
poster.
14 § Om en förtroendevald inom studentkåren inte följer 4 kap. 9- 12 §§ har Studentkåren i Borås
styrelse rätten att avsätta denne från posten. Beslutet kan överklagas till fullmäktige på kommande
möte för omprövning.
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Övrig representation
15 § Till övrig representation räknas andra förtroendeposter som studentkåren tillsätter utanför
högskolan och studentkåren som organisation såsom poster i studentkårens bolag samt
representation vid olika arrangemang och möten.
16 § Som representant för studentkåren ska denne vara väl insatt i studentkårens åsikter.
17 § Som representant representerar denne studentkåren och ska verka för en positiv utveckling av
varumärket.
18 § Om en representant önskar avsäga sig sin post ska detta inkomma skriftligen till Studentkåren i
Borås ordförande.
19 § Om en representant inte följer 4 kap. 15-17 §§ har Studentkåren i Borås styrelse rätten att
avsätta denne från posten. Beslutet kan överklagas till fullmäktige på kommande möte för
omprövning.
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Kapitel 5 Studentkåren i Borås Fullmäktige
”Fullmäktige är Studentkåren i Borås högst strategiska beslutande organ… ” (2 kap. 2 §)
1 § Studentkåren i Borås fullmäktige består av 21 stycken ledamöter och det antal ersättare som
sektionerna väljer att utse.
2 § Sektionerna äger rätten att representeras av 7 ledamöter vardera.
3 § Fullmäktiges ledamöter och ersättare väljs på respektive sektionsårsmöte.
4 § Ledamöter och ersättare får endast representera en sektion.
5 § Närvarorätt vid fullmäktigesammanträde äger studenter vid Högskolan i Borås, medlemmar vid
Studentkåren i Borås, arvoderade samt anställda.
6 § Yttranderätt vid fullmäktigesammanträde äger Studentkåren i Borås medlemmar, arvoderade
samt anställda.
7 § Yrkanderätt vid fullmäktigesammanträde äger styrelsen, ledamot i fullmäktige och
tjänstegörande ersättare.
8 § Rösträtt äger endast ledamot eller tjänstegörande ersättare.
9 § Röstning genom ombud tillåts ej.
10 § Fullmäktige kan under mötet fatta beslut om att ge närvaro- och/eller yttranderätt till personer
som ej omfattas av 5 kap. 5-6 §§.
11 § Fullmäktige är beslutsmässig under förutsättning att mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Tjänstegörande ersättare räknas som ledamot.
12 § Beslut sker normalt med enkel majoritet genom acklamation. På begäran ska votering eller
sluten votering genomföras. Personval ska behandlas med sluten votering då fler än en kandidat
finns.
13 § Vid lika röstetal i frågor som ej gäller personval genomförs en andra röstomgång, vid fortsatt lika
röstetal faller förslaget.
14 § Förändringar av Studentkåren i Borås stadga, vision och värdegrund ska beslutas med 2/3
majoritet av närvarande ledamöter.
15 § Fullmäktiges möte leds av talman, vice talman och sekreterare.
16 § Till talmanspresidiet kan ej ledamot i fullmäktige eller Studentkåren i Borås styrelse väljas, ej
heller anställd vid Studentkåren i Borås.
17 § Vid fullmäktigesammanträde ska två justerare tillika rösträknare väljas.
18 § Beslut tagna av fullmäktige ska finnas tillgängliga på kansliet.
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Ordinarie fullmäktigesammanträde
19 § Fullmäktige ska ha två (2) ordinarie möten per termin.
20 § Kallelse till ordinarie fullmäktigesammanträde ska kungöras av styrelsen minst fyra (4) veckor
före mötet.
21 § Förslag till föredragningslista med tillhörande handlingar ska skickas ut till fullmäktiges
ledamöter minst två (2) veckor innan mötet och kungörs av styrelsen.
22 § Motioner kan läggas av en eller flera studerandemedlemmar eller Studentkåren i Borås organ
med undantag från styrelsen och kansliet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda minst tre (3) veckor
innan fullmäktigesammanträdet.
23 § Proposition läggs av styrelsen och ska vara Studentkåren i Borås ordförande tillhanda senast tre
(3) veckor innan fullmäktigesammanträde.
24 § Fullmäktiges ärenden ska beredas av styrelsen och behandlas på minst ett (1) styrelsemöte.
25 § Studerande- och stödmedlem kan lämna interpellation till styrelsen senast en (1) vecka innan
fullmäktigesmöte.
26 § Interpellation ska vara adresserad till ett (1) av studentkårens organ eller enskild förtroendevald.
Styrelsen har i uppgift att det kommer till berörd part.
27 § Fasta punkter på ordinarie fullmäktigesammanträden:
I. Höstfullmäktige
Behandla Studentkåren i Borås styrande dokument
II. Vinterfullmäktige
Behandla föregående verksamhetsårs årsredovisning
Behandla ansvarsfriheten för föregående verksamhetårs förtroendevalda
Fastställa Studentkåren i Borås styrelses sammansättning för nästkommande
verksamhetsår
III. Vårfullmäktige
Val av förtroendevalda på centrala poster inom studentkåren och på högskolan
Fastställa kommande verksamhetsår medlemsavgift
IV. Sommarfullmäktige
Behandla kommande verksamhetsårs verksamhetsplan
Behandla kommande verksamhetsårs budget
Val av talmanspresidie och revisor för kommande verksamhetsår

Extra fullmäktigesammanträde
28 § Extra fullmäktigesammanträde ska sammankallas på skriftlig begäran av
 Studentkåren i Borås styrelse
 Minst 1/3 av fullmäktiges ledamöter
 Minst 1/10 av Studentkåren i Borås studerandemedlemmar
29 § Extra fullmäktigesammanträde ska äga rum senast fyra (4) veckor från att skriftlig begäran
inlämnats.
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30 § Kallelse och föredragningslista till extra fullmäktigesammanträde ska kungöras av styrelsen
senast två (2) veckor före mötet.
31 § Möteshandlingar ska vara fullmäktiges ledamöter tillhanda senast en (1) vecka före mötet.
32 § Vid ett extra fullmäktigesammanträde behandlas endast den eller de punkter på
föredragningslistan som utlysts innan mötet.

Valberedningen
33 § Valberedningens uppdrag är att bereda val inför fullmäktige och att lägga fram förslag på
personer för förtroendeposter inom Studentkåren i Borås och på Högskolan i Borås.
34 § Valberedningens förslag ska vara Studentkåren i Borås ordförande tillhanda senast tre (3) veckor
före ordinarie fullmäktigesammanträde.
35 § Valberedningen ska bestå av minst 2 ledamöter och väljs av fullmäktige på förslag av
fullmäktiges arbetsutskott.
36 § Valberedningens ledamöter utser bland sig själva en ordförande för valberedningen.
37 § Valberedningens ledamöter får ej kandidera till någon förtroendepost som valberedningen
bereder.
38 § Valberedningen sammanträder på kallelse av valberedningens ordförande, eller när minst 1/3 av
valberedningen så begär.
39 § Valberedningen är beslutsmässig under förutsättning att mer än hälften av valberedningens
invalda ledamöter är närvarande.
40 § Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör valberedningens
ordförande.
41 § Valberedningen svarar inför fullmäktiges arbetsutskott mellan fullmäktiges möten. Om
arbetsutskottet ej är tillsatt utser fullmäktige annan instans för valberedningen att svara inför.

Fullmäktiges arbetsutskott
42 § Fullmäktiges arbetsutskott har som uppdrag att löpande se över Studentkåren i Borås styrande
dokument samt att föreslå förändringar av dessa till fullmäktige.
43 § Arbetsutskottet ska bestå av minst 2 ledamöter och väljs av fullmäktige på förslag av
valberedningen.
44 § Arbetsutskottets ledamöter utser bland sig själva en ordförande för arbetsutskottet.
45 § Arbetsutskottet svarar inför fullmäktige. Mellan fullmäktiges möten rapporterar arbetsutskottet
till Studentkåren i Borås styrelse.
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46 § Arbetsutskottet ska sammanträda minst två gånger per termin.
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Kapitel 6 Studentkåren i Borås Styrelse
”Styrelsen är Studentkåren i Borås högsta operativt beslutande organ.” (2 kap. 4§)
1 § Styrelsen väljs av fullmäktige på förslag av valberedningen.
2 § Styrelsen utgöras av ordförande, vice ordförande med utbildningsansvar, vice ordförande med
studiesocialt ansvar samt de antal ledamöter som fullmäktige beslutar.
3 § Styrelsen leds av ordförande utifrån det strategiska direktiv som fullmäktige beslutar.
4 § Styrelsen ska fastställa en arbetsordning och en handlingsplan inför varje verksamhetsår.
5 § Styrelsen svarar inför fullmäktige.
6 § Ledamot i styrelsen får ej ha andra uppdrag inom Studentkåren i Borås förutom de som
fullmäktige beslutar om.

Styrelsemöte
7 § Styrelsen ska sammanträda minst en gång i månaden, med undantag för juli månad.
8 § Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
9 § Beslut i styrelsen beslutas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförandens röst
avgörandet, vid ordförandes frånvaro övertas avgörandet av dess ställföreträdare.
10 § Styrelsens protokoll ska finnas tillgängliga på kansliet.
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Kapitel 7 Studentkårens medlemsorganisation
De organ som verkar i studentkårens medlemsorganisation beskrivs i detta kapitel. Deras
gemensamma huvudsyfte är att göra aktiviteter som riktar sig först och främst till våra medlemmar.

Organisationsutskottet
”Organisationsutskottets uppdrag är att samordna verksamhet och frågor som är kopplade till
medlemsorganisationen.” (2 kap. 4§)
1 § Utskottet leds av Studentkåren i Borås ordförande och består i övrigt av ordförande från varje
sektion.
2 § Utskottet svarar inför Studentkåren i Borås styrelse kring operativ verksamhet och fullmäktige
kring tilldelade strategiska direktiv.
Utskottsmöten
3 § Utskottet ska sammanträda minst en gång i månaden, med undantag för juni och juli månad.
4 § Utskottet är beslutsmässig om mer än hälften av utskottets ledamöter är närvarande.
5 § Vid lika röstetal har studentkårens ordförande utslagsröst.
6 § Studentkårens vice ordförande med studiesocialt ansvar och studentkårens vice ordförande med
utbildningsansvar ska ha en stående adjungering för avrapportering och diskussion.
7 § Utskottets protokoll ska finnas tillgängliga på kansliet.

Studentkåren i Borås sektioner
”Sektionens uppdrag är att samordna, övervaka och driva studiesociala frågor gentemot sektionens
medlemmar.” (2kap. 7§)
8 § Vid varje akademi på Högskolan i Borås ska finnas en sektion.
9 § Studerandemedlem i Studentkåren i Borås tillhör den eller de sektioner som verkar vid den eller
de akademier som medlemmen studerar vid.
Medlemsmöte
10 § Sektionens högsta operativt beslutande organ är sektionens medlemsmöte.
11 § Medlemsmötet utgörs av de på mötet närvarande studerandemedlemmarna tillhörande
kårsektionen.
12 § Kallelse till medlemsmöte ska kungöras minst tre (3) veckor innan mötet.
13 § Föredragningslista och möteshandlingar ska kungöras minst en (1) vecka innan mötet.
14 § Medlemsmöte kan sammankallas på begäran av följande:



Studentkåren i Borås styrelse
Sektionsstyrelsen
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Minst 1/10 av sektionens studerandemedlemmar

15 § Medlemsmötet leds av mötesfunktionärer vilka väljs på mötet och består av mötesordförande,
mötessekreterare, samt två protokollsjusterare tillika rösträknare. Dessa bör ej vara ledamöter i
sektionens styrelse.
16 § Studerande vid aktuell akademi som ej är studerandemedlem har närvarorätt, om inte
medlemsmötet beslutar något annat.
17 § Medlemsmötet kan vid behov ge andra personer, även sådana som inte studerar, närvaro- och
yttranderätt.
18 § På medlemsmötet fattas beslut normalt med enkel majoritet genom acklamation. På begäran
ska votering eller sluten votering genomföras. Vid lika röstetal avgör lotten.
19 § Medlemsmötenas protokoll ska finnas tillgängliga på kansliet.
Sektionsstyrelse
20 § Vid varje akademi på Högskolan i Borås ska om möjligt finnas en sektionsstyrelse. Om så ej är
möjligt faller ansvaret för att bevaka medlemmarnas intressen vid akademin på av fullmäktige utsedd
part.
21 § Mellan medlemsmötena är sektionsstyrelsen det högsta operativt beslutande organ vid
sektionen.
22 § Sektionsstyrelsen ska utgöras av ordförande samt det antal ledamöter som medlemsmötet
beslutar. Sektionsstyrelsen äger sedan själva mandatet att utse en av ledamöterna till vice
ordförande.
23 § Vid entledigande av sektionsstyrelsens ordförande tillträder vice ordförande i dennes ställe.
25 § Om ordförande entledigas enligt 5 kap 23 § ska ett extra årsmöte hållas inom åtta (8) veckor där
nyval av sektionsordförande behandlas.
26 § Sektionsstyrelsen leds av ordförande utifrån det strategiska direktiv som fullmäktige beslutar
samt operativa direktiv från Studentkåren i Borås styrelse. Sektionsstyrelsen ska även ta hänsyn till
förslag som kommer från den övriga organisationen.
27 § Sektionsstyrelsen svarar inför sektionens medlemsmöten och Studentkåren i Borås styrelse kring
operativ verksamhet och fullmäktige kring tilldelade strategiska direktiv.
Sektionsstyrelsemöte
28 § Sektionsstyrelsen ska sammanträda minst åtta (8) gånger per verksamhetsår. Sammanträden
bör ske månadsvis.
29 § Sektionsstyrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av antalet invalda ledamöter är
närvarande.
30 § Vid lika röstetal har sektionsordförandens röst avgörandet, vid sektionsordförandes frånvaro
övertas avgörandet av dess ställföreträdare.
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31 § Sektionsstyrelsens protokoll ska finnas tillgängliga på kansliet.
Sektionsvalberedning
32 § Sektionsvalberedningens uppdrag är att genomföra en valprocess för att lägga fram förslag på
personer för förtroendeposter inom sektionen och på motsvarande akademi.
33 § Sektionsvalberedningen bör bestå av 3-6 ledamöter och väljs av medlemsmötet på förslag av
sektionsstyrelse.
34 § Sektionsvalberedningens ledamöter utser bland sig själva en ordförande för
sektionsvalberedningen.
35 § Sektionsvalberedningens ledamöter får ej kandidera till någon förtroendepost som
sektionsvalberedningen bereder.
36 § Sektionsvalberedningen sammanträder på kallelse av sektionsvalberedningens ordförande, eller
när minst 1/3 av sektionsvalberedningen så begär.
37 § Sektionsvalberedningen är beslutsmässig under förutsättning att mer än hälften av
sektionsvalberedningens ledamöter är närvarande.
38 § Beslut i sektionsvalberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
sektionsvalberedningens ordförande.
39 § Sektionsvalberedningen svarar inför sektionsstyrelsen mellan medlemsmötena.

17

Kapitel 8 Studentkårens utbildningsuppdrag
De organ som verkar inom studentkårens utbildningsuppdrag beskrivs i detta kapitel. Deras
gemensamma huvudsyfte är att bedriva utbildningsbevakning gentemot samtliga studenter vid
Högskolan i Borås.

Utbildningsutskottet
”Utbildningsutskottets uppdrag är att samordna och driva studentinflytande samt bevaka
utbildningen vid Högskolan i Borås.” (2 kap. 5§)
1 § Utskottet leds av vice ordförande med utbildningsansvar och består i övrigt av två (2)
utbildningssamordnare för varje akademi.
2 § Utbildningssamordnarna väljs av fullmäktige på förslag av valberedningen.
3 § Utskottet svarar inför Studentkåren i Borås styrelse kring operativ verksamhet och fullmäktige
kring tilldelade strategiska direktiv.
4 § Utbildningsutskottet ska besluta om inval och tillsättning av samtliga platser inom
utbildningsbevakning som finns inne på högskolan samt inval av utbildningsambassadörer till
utbildningsforumen. Dessa inval ska ges som informationsärende från utskottet vid
fullmäktigesammanträden om så begärs.
Utskottsmöten
5 § Utskottet ska sammanträda minst en gång i månaden, med undantag för juli och augusti månad.
6 § Utskottet är beslutsmässig om mer än hälften av utskottets ledamöter är närvarande.
7 § Vid lika röstetal har vice ordförande med utbildningsansvar utslagsröst.
8 § Utskottets protokoll ska finnas tillgängliga på kansliet.

Utbildningsforumen
Utbildningsforumen har till uppgift att i anslutning till högskolans akademier samordna, övervaka och
driva studentinflytande gentemot akademin studenter”
9 § Vid varje akademi på Högskolan i Borås ska om möjligt finnas ett utbildningsforum.
10 § Utbildningsforumen kan lägga förslag till utbildningsutskottet.
11 § Utbildningsforumet bör utgöras av utbildningssamordnare samt det antal
utbildningsambassadörer som utbildningsutskottet beslutar.
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Kapitel 9 Studentkårens studiesociala uppdrag
De organ som verkar inom studentkårens studiesociala uppdrag beskrivs i detta kapitel. Deras
gemensamma huvudsyfte är att bedriva studiesocial verksamhet gentemot samtliga studenter vid
Högskolan i Borås.

Studiesociala utskottet
”Studiesociala utskottets uppdrag är att samordna verksamhet som berikar studietiden för
studenterna vid Högskolan i Borås.” (2 kap. 6§)
1 § Utskottet leds av vice ordförande med studiesocialt ansvar och består i övrigt av utvald
representant från de föreningar som ansökt om och fått samarbetsstatus.
2 § Utskottet svarar inför Studentkåren i Borås styrelse kring operativ verksamhet och fullmäktige
kring tilldelade strategiska direktiv.
3 § Studentkårens ordförande och Studentkåren i Borås Nöje ABs verkställande direktör ska ha
stående adjungering under mötena.
Utskottsmöten
4 § Utskottet ska sammanträda minst en gång i månaden, med undantag för juli och augusti månad.
5 § Utskottet är beslutsmässig om mer än hälften av utskottets ledamöter är närvarande.
6 § Vid lika röstetal har vice ordförande med studiesocialt ansvar utslagsröst.
7 § Utskottets protokoll ska finnas tillgängliga på kansliet.

Förening med samarbetsstatus
Föreningar med denna status är inte en del av Studentkåren i Borås, dock är de en viktig del i
studentlivet och en viktig del i medlemsrekryteringen för studentkåren.
8 § De föreningar som uppfyller kraven i policy för campusföreningar har rätt till att ansöka om
samarbetsstatus.
9 § Studentkåren i Borås styrelse beslutar om föreningarna ska ges samarbetsstatus.
10 § Samarbetsstatus ska förnyas en gång om året.
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Kapitel 10 Kansliet
”Kansliets ansvar är den dagliga verksamheten på Studentkåren i Borås kansli.” (2 kap. 8§)

1 § Kansliet omfattar alla de personer som får lön eller arvode från Studentkåren i Borås.
2 § Den dagliga verksamheten på kansliet leds av kanslichefen utifrån det strategiska direktiv som
fullmäktige beslutar om.
3 § Kansliet ska utifrån de strategiska direktiven ta fram en handlingsplan och arbetsordning för
verksamhetsåret.
4 § Kansliet svarar inför Studentkåren i Borås styrelse mellan fullmäktiges möte.
5 § Arbetsgivaransvaret över kanslichefen tillfaller Studentkåren i Borås ordförande.
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Kapitel 11 Ändring och tolkning av styrande dokument
1 § Ändring av stadga, värdegrund och vision görs om två (2) på varandra följande
fullmäktigesammanträden, med minst fyra veckors mellanrum, varav minst ett (1) ordinarie, så
beslutar med 2/3 majoritet.
2 § Ändring av övriga styrdokument sker med enkel majoritet under ett (1) fullmäktigesammanträde.
3 § Om oklarhet kring styrande dokument skulle uppstå är det upp till Studentkåren i Borås styrelse
att göra en tolkning i frågan till dess att fullmäktige gör ett förtydligande.
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Kapitel 12 Studentkåren i Borås upplösande
1 § Studentkåren i Borås upplöses om två (2) på varandra följande fullmäktigesammanträden varav
minst ett (1) ordinarie, så beslutar med 2/3 majoritet, under två (2) skilda verksamhetsår med minst
sexton (16) veckors mellanrum.
2 § Kvarvarande tillgångar ska tillfalla en partipolitiskt obunden organisation som arbetar med
studentpolitik.
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Bilaga 1
Studentkårens organisation
För att ge en förenklad bild av hur utbildningsuppdraget från högskolan ser ut (gul färg), vårt
studiesociala uppdrag för alla studenter vid högskolan (grön färg) och hur vår medlemsorganisation
ser ut (Blå färg).
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