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Kapitel 1 - Allmänt 

§ 1 Syfte 

Föreningens medlemskårer är ålagda att åta sig skyldigheter som studentkår (se 4 kap. 
9-14 §§ Högskolelagen (1992:1434)) och har bland annat rätt att utse 
studentrepresentanter (2 kap. 7 § Studentkårsförordningen (2009:769)).  

Detta reglemente syftar till att reglera formerna för tillsättning av studentrepresentanter i 
organ eller arbetsgrupper som har hela Uppsala universitet som sitt verksamhetsområde 
(centrala studentrepresentantuppdrag).  

§ 2 Representation 

Studentrepresentanter som väljs av föreningen sitter på mandat från kårerna gemensamt 
och ska därför också representera alla studenter vid Uppsala universitet. 

§ 3 Undantag 

Fakultets- och institutionsanknutna studentrepresentantuppdrag (lokala 
studentrepresentantuppdrag) tillsätts av den medlemskår som representerar den aktuella 
fakulteten eller institutionen. Detsamma gäller uppdrag som är anknutna till ett eller flera 
campus eller ett visst vetenskapsområde, men inte hela universitetet, t.ex. representanter i 
församlingar som bereder val av vicerektor. Finns flera medlemskårer representerade på 
en viss fakultet, eller om fler än en medlemskår representerar aktuella campus eller 
områden, regleras dessa uppdrag inbördes mellan dessa medlemskårer. Kan dessa 
medlemskårer inte komma överens tillsätts posten av föreningen i enlighet med detta 
reglementes § 3. 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2 - Allmänt valförfarande 

§ 1 Om val 

Om inget annat föreskrivs utlyses centrala studentrepresentantuppdrag genom det 
förfarande som anges i detta kapitel. 

§ 2 Utlysning 

Föreningens styrelse ska senast den 15 mars ha sammanställt de centrala 
studentrepresentantuppdrag som ska tillsättas med läsår som mandatperiod. 

Dessa uppdrag ska utlysas på föreningens och medlemskårernas hemsidor och sociala 
medier senast den 31 mars. Utlysningen ska pågå i minst 14 dagar. Sista datum för 
ansökan ska anges i utlysningen. 

§ 3 Marknadsföring 

Varje medlemskår ska i skälig omfattning marknadsföra de centrala 
studentrepresentantuppdragen genom sina kommunikationskanaler. 

§ 4 Ansökningar 

Varje student vid Uppsala universitet har rätt att söka ett centralt 
studentrepresentantuppdrag. Ansökan ska komma föreningens styrelse tillhanda senast 
sista dagen för utlysning. Styrelsen kan dock beakta ansökningar som kommit in efter 
sista dagen för utlysning ifall inga ansökningar kommit in under utlysningsperioden. 

§ 5 Beredning av kandidater 

Varje kandidat till ett centralt studentrepresentantuppdrag ska i samband med ansökan 
ombeds att skicka in ett skriftligt anförande med motivering till sin kandidatur. 

Varje kandidat till ett centralt studentrepresentantuppdrag där det finns fler sökande än 
antalet poster ska erbjudas möjlighet att möta hela eller delar av föreningens styrelse och 
föredra sin kandidatur. Inbjudan till en sådan föredragning med tid och plats ska skickas 
ut senast tre dagar efter lysningstidens slut. Föredragningen ska äga rum tidigast sju dagar 
efter att inbjudan skickats ut. Föredragningen kan ske på distans. 



§ 6 Medlemskårers nomineringar 

Varje medlemskår ska marknadsföra de centrala studentrepresentantuppdragen när dess 
högst beslutande organ sammanträder för sista gången innan utlysningstidens slut. De 
högsta beslutande organen kan nominera kandidater till centrala 
studentrepresentantuppdrag. En sådan nominering är att anse som en ansökan. 

§ 7 Nomineringar på plats 

Varje styrelseledamot i föreningen kan nominera en eller flera kandidater på plats vid det 
allmänna valets förrättande om det saknas på förhand anmälda kandidater. 

§ 8 Valförrättande 

Efter att alla kandidater getts möjlighet att föredra sin kandidatur ska val förrättas. Varje 
kår äger det antal röster som följer av stadgarna. Dessa röster får delas upp mellan flera 
röstberättigade ledamöter, dock endast i heltal. 

Vid val till en (1) post sker omröstningen med enkel rangordningsröstning (IRV). Alla 
kandidater rangordnas. Den eller de kandidater som fått minst antal förstahandsröster 
faller bort. Rösterna på dessa tillfaller den kandidat som är näst högst rangordnad. Denna 
procedur fortsätter tills någon kandidat har fått en enkel majoritet av antalet röster. 

Vid val till fler än en (1) post sker omröstningen med modifierad rangordningsröstning 
(STV). Först räknas en valkvot ut genom följande funktion: 

Valkvot = (Totalt antal mandat) / (Antalet poster att fylla +1) +1 

Därefter genomförs en rangordningsröstning enligt 2 st. där den kandidat är vald som har 
fått minst så många röster som valkvoten anger. Röster på en vald kandidat som 
överstiger valkvoten fördelas proportionerligt mellan de kandidater som rangordnats efter 
den valda kandidaten. 

 

 



Kapitel 3 - Särskilda valförfaranden 

§ 1 Om val 

Följande studentrepresentantuppdrag tillsätts genom särskilda valförfaranden. Om inget 
annat föreskrivs sker förfarandet enligt kapitel 2. 

§ 2 Rektors och universitetsdirektörens beslutssammanträden samt 
rektors ledningsråd 

Ledamöter i rektors beslutssammanträde och ledningsråd utses av kårer enligt följande: 

 

Post  Studentkår 

Ordinarie ledamot i rektors ledningsråd och 
beslutssammanträde 

Den kår som representerar flest HST 

Ordinarie ledamot i rektors ledningsråd, 
suppleant till rektors beslutssammanträde 

Den kår som representerar näst flest HST 

Ordinarie ledamot i rektors ledningsråd  Doktorandnämnden 

Som ersättare i rektors ledningsråd inträder en ledamot från kårer utan ordinarie 
ledamöter i ledningsrådet i turordning enligt nedanstående rullande schema. Om en kår i 
nedanstående schema kommer att representera flest eller näst flest HST justeras 
rullschemat därefter. 

 

År  1:e suppleant  2:e suppleant  3:e suppleant  4:e suppleant 

19/20, 23/24 etc.  JF  UE  FaS  Rindi 

20/21, 24/25 etc.  UE  FaS  Rindi  JF 

21/22, 25/26 etc.  FaS  Rindi  JF  UE 

22/23, 26/27 etc.  Rindi  JF  UE  FaS 

Föreningens styrelse utser inom sig en ständig representant till universitetsdirektörens 
beslutssammanträde. 



§ 3 Konsistoriet 

Uppsala studentkår och Uppsala teknolog- och naturvetarkår ansvarar för att utse en 
ordinarie ledamot vardera till konsistoriet. Uppsala studentkår ska också utse en förste 
suppleant till konsistoriet. Övriga kårer turas om att utse en andre suppleant till 
konsistoriet enligt nedanstående rullande schema: 

 

År  Studentkår 

19/20, 23/24 etc.  FaS 

20/21, 24/25 etc.  Rindi 

21/22, 25/26 etc.  JF 

22/23, 26/27 etc.  UE 

 

§ 4 Ständiga representanter i vissa råd 

Farmacevtiska Studentkårens fakultetsansvarige är ordinarie ledamot i kvalitetsrådet. 

Föreningen Uppsalaekonomernas vice ordförande med näringslivsansvar är ordinarie 
ledamot i samverkansrådet. 

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs studiebevakare med internationellt ansvar är 
ordinarie ledamot i internationaliseringsrådet. 

Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarige är ordinarie ledamot i rådet för lika villkor. 
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs studiebevakare med studiesocialt ansvar är 
suppleant i rådet för lika villkor. 

Juridiska föreningen ansvarar för att utse en ledamot och en suppleant till 
disciplinnämnden. 

§ 5 Akademiska senaten och Universitetskollegiet 

Ledamöter i Akademiska senaten respektive Universitetskollegiet utses av 
medlemskårerna proportionerligt utifrån den andel studenter respektive 
medlemsorganisation representerar, med undantag för tre platser som utses av 
Doktorandnämnden. Fördelningen mellan medlemskårerna fastställs med hjälp av 
uddatalsmetoden. Varje medlemskår har dock rätt till minst en ledamot. 



Ifall en medlemskår inte tilldelats någon ledamot i fördelningen med uddatalsmetoden, 
flyttas då den senast tilldelade ledamoten till en medlemsorganisation utan ledamot. 
Därefter den näst senaste, tredje senaste och så vidare. Detta upprepas tills dess att 
samtliga kårer har minst en ledamot att tillsätta. 

§ 6 Uppdrag delegerade till Doktorandnämnden 

Vissa centrala studentrepresentantuppdrag där doktorandperspektivet är särskilt viktigt 
tillsätts av Doktorandnämnden. Dessa listas i Doktorandnämndens reglemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 4 - Fyllnadsval 

§ 1 Om fyllnadsval 

De poster som inte tillsätts genom allmänt valförfarande fyllnadsväljs av föreningens 
styrelse. Dessa poster är att anse som ständigt utlysta tills de tillsätts. Det åligger styrelsen 
att i sitt löpande arbete verka för att posterna tillsätts. 

Föreningens styrelse fyllnadsväljer också poster till tillfälliga och nytillkomna centrala 
studentrepresentantuppdrag som inte fanns tillgängliga att tillsätta genom det allmänna 
valförfarandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 5 - Studentrepresentanter 

§ 1 Entledigande av studentrepresentanter 

Föreningens styrelse äger rätt att entlediga studentrepresentanter. 

§ 2 Utbildning av studentrepresentanter 

Inför varje hösttermin samt vid andra tillfällen då det behövs ska medlemskårerna 
anordna en gemensam utbildning för studentrepresentanter. Alla studentrepresentanter 
ska också tillhandahållas en handbok för studentrepresentanter digitalt. 

§ 3 Återkoppling till studentrepresentanter 

Föreningens styrelse ska så ofta det behövs men minst en gång varje termin ta initiativ till 
en avstämning av arbetet med samtliga centrala studentrepresentanter. Styrelsen ska också 
finnas tillgänglig och besvara frågor skyndsamt under mandatperiodens gång. 

§ 4 Intyg 

Föreningens styrelse äger rätt att utfärda intyg för studentrepresentanter enligt fastställd 
mall. Intygen ska vara undertecknade av styrelseledamöter för minst två olika 
medlemskårer. Styrelsen får bara utfärda intyg till studentrepresentanter som utfört 
uppgifterna som uppdraget innebär och slutfört minst tre fjärdedelar av uppdragets 
mandatperiod. 


