Samverkansavtal mellan kårerna vid
Uppsala universitet
Kapitel 1. Om avtalet
§ 1.1 Parter
Detta avtal tecknas mellan Uppsala studentkår (org. nr. 817600-5497, nedan kallat US),
Farmacevtiska studentkåren (org. nr 817601-1104 nedan kallat FaS), Gotlands
studentkår Rindi (org.nr 834001-9796, nedan kallat Rindi), Juridiska föreningen i
Uppsala (org. nr 817600-1678) nedan kallat JF), Föreningen Uppsalaekonomerna (org.
817602-0678 nr nedan kallat UE) och Uppsala teknolog- och naturvetarkår (org.nr
817602-4274, nedan kallat UTN). Avtalets parter benämns nedan som kårer.
Samarbetet mellan dessa kårer kallas fortsättningsvis för Kårsamverkan.

§ 1.2 Syfte
Avtalet syftar till att reglera ramarna för samarbete mellan kårerna samt formerna för
tillsättning av studentrepresentanter i universitetsorgan eller arbetsgrupper som har hela
Uppsala universitet som verksamhetsområde. Utöver detta kan samarbetet utnyttjas till
att driva gemensamt påverkansarbete samt till att författa relevanta remissutlåtanden.
Kårerna är ålagda att tillsammans åta sig skyldigheter som studentkår (Högskolelag,
SFS 1992:1434 4 kap 9-14 §§) och har bland annat rätten att utse
studentrepresentanter (Högskolelag, SFS 1992:1434 2 kap 7 §, Studentkårsförordning,
SFS 2009:769, 7 §).

§ 1.3 Undertecknande
Avtalet undertecknas av firmatecknare för respektive kår och upprättas i sex likalydande
exemplar som alla undertecknas av samtliga kårer. Varje kår behåller varsitt exemplar.

§ 1.4 Avtalets giltighet
Avtalet är gällande under perioden 160701-190630. Sker ingen omförhandling eller
uppsägning av avtalet enligt § 1.5 fortlöper perioden och avtalets giltighet med tre år.
Avtalet upplöses omedelbart om ny organisation beviljas ställning som studentkår eller
om befintlig kår förlorar sin ställning som studentkår.

§ 1.5 Uppsägning av avtal
I det fall en av kårerna säger upp avtalet upphör det att gälla. Det åligger då kårerna att
enas om ett nytt avtal. Avtalet kan sägas upp från och med den 1 juli eller 1 januari.
Uppsägning av avtalet ska meddelas de andra kårerna minst en månad i förväg, det vill
säga senast 1 juni för en uppsägning som ska gälla från 1 juli och senast 1 december
för en uppsägning som ska gälla från 1 januari.
Om uppsägning av avtal sker genom att en organisation beviljas eller förlorar sin
ställning som studentkår gäller inte en månads uppsägningstid.

§ 1.6 Tvist
Vid tvist om avtal ska samtliga kårer så snart som möjligt sammanträda. Vid
sammanträde måste representant från varje kår finnas med. Om kårerna inte kan enas
och frågan handlar om studentrepresentation i något av universitetsorganen ska frågan
omgående överlämnas för avgörande till Uppsala universitet, som i det fallet äger rätten
att besluta i ärendet enligt Studentkårsförordning, SFS 2009:769, 7 §.
Övrig tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol med tillämpning
av svensk lag.
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Kapitel 2. Samverkan mellan kårerna
§ 2.1 Om den löpande samverkan
Kårerna ingår i och med detta avtal ett löpande samarbete för att hantera gemensam
verksamhet och för att reglera beslutsfattande mellan kårerna. I huvudsak hanteras
verksamhet och frågor som berör samtliga kårer.
Löpande verksamhet innefattar att tillsätta studentrepresentanter i universitetscentrala
organ. Utöver detta kan kårerna även driva ett gemensamt påverkansarbete i de frågor
som upplevs relevanta och aktuella.
Kårerna skall under den löpande verksamheten även möjliggöra utveckling genom att
utvärdera befintlig verksamhet.

§ 2.2 Beslut och mandatfördelning
Beslut mellan kårerna fattas, där ej annat anges i detta avtal, med kvalificerad majoritet
vilket avses minst tre organisationer som utgör minst två trejdedelar av mandaten,
avrundat nedåt. Blank röst räknas som icke-avgiven röst. Kårernas mandat fördelas
enligt modell i tabell 1.
Tabell 1. Mandatfördelning

Andel studenter

Antal mandat

0 - 10 %

1

10 - 20 %

2

20 - 40 %

3

40 - 80 %

4

80 - 100 %

5

§ 2.2a Definition av andel studenter
I beslut om ställning som studentkår anges varje studentkårs verksamhetsområde.
Antalet studenter som en kår representerar utgörs av den andel av Uppsala universitets
helårsstudenter som är registrerade på kurser inom kårens verksamhetsområde.
Kursregisteringar på 60 högskolepoäng motsvarar en helårsstudent (HST)1. Uppgifter
om HST samt doktorandekvivalenter begärs ut från Uppdok från 31 december
föregående år och gäller både för höst- och vårtermin.
En kår, vars andel av studenterna är exakt en av procentgränserna (10%, 20%, 40%
eller 80%), tilldelas det högre antalet mandat.

§ 2.2b Skydd mot egen majoritet
Modellen korrigeras ifall en kår har hälften eller fler mandat. Då tas ett mandat åt
gången bort från den kåren till dess att så längre ej är fallet.

§ 2.2c Fördelning av mandat inom en kår
I beslutsfattande kan en kår med flera mandat dela upp dessa mellan sina
representanter. Mandat kan endast delas upp i heltal.

1

Om 100 studenter är registrerade under en period på kurser motsvarande 30 högskolepoäng (hp)
motsvarar det 50 helårsstudenter (100 gånger 30 hp dividerat med 60). Studenternas
kursregistreringar (poäng) delas alltså med 60 hp. Ett ytterligare exempel är om 30 studenter läser 60
högskolepoäng. Det motsvarar då 30 helårsstudenter (30*60/60=30).
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§ 2.3 Beslut som endast kan fattas i konsensus
Beslut som innebär en förändrad ekonomisk situation för någon kår eller beslut om
gemensamt ställningstagande kan endast fattas då samtliga kårer är överens.

§ 2.4 Kårsamverkans hemsida
För Kårsamverkan finns en särskild hemsida. Hemsidan används för att sprida
information om studentrepresentantuppdrag som Kårsamverkan tillsätter. Hemsidan kan
användas för att skicka in ansökningar till studentrepresentantuppdrag.
Kårerna ansvarar gemensamt för utveckling, drift och finansiering av hemsidan.

Kapitel 3. Studentrepresentanter
Studentrepresentanter som väljs av Kårsamverkan sitter på mandat från kårerna
gemensamt och skall därför också representera alla studenter som dessa kårer
representerar.

§ 3.1 Avtalade studentrepresentantuppdrag
Ett antal studentrepresentantuppdrag regleras särskilt i detta avtal.
Uppdrag som inte tillsatts innan den 1 oktober tillfaller kårsamverkan och behandlas då
som andra uppdrag (se §3.5).

§ 3.1a Uppdrag som innehas av särskilda befattningshavare
Följande studentrepresentantuppdrag innehas av särskilda befattningshavare, enligt
tabell 2. Detta gäller under förutsättning att det utöver angivna uppdrag finns ytterligare
minst ett studentrepresentantuppdrag i respektive organ som är möjligt att söka.
Tabell 2. Uppdrag som innehavs av särkild befattningshavare.

Studentrepresentantuppdrag

Kår

Befattningshavare

En ordinarie ledamot i kvalitetsrådet

FaS

Fakultetsansvarig

En ordinarie ledamot i disciplinnämnden

JF

En suppleant i disciplinnämnden

JF

Planeringsrådet för campus Gotland

Rindi

Samverkansrådet

UE

En ordinarie ledamot i
internationaliseringsrådet

US

Internationellt ansvarig

En suppleant i internationaliseringsrådet

UTN

Studiebevakare med internationellt
ansvar

En ordinarie ledamot i rådet för lika villkor

US

Jämlikhetsansvarig

En suppleant i rådet för lika villkor

UTN

Studiebevakare med studiesocialt
ansvar

Kommentar [Unknown A1]: Lägg in
under 3.1b

Kommentar [Unknown A2]: Förankr
a

Ordförande

Kommentar [Unknown A3]: Fundera
på vem?

§ 3.1b Särskilda fördelningsprinciper
Ansvar för tillsättning av studentrepresentantuppdrag i Rektors beslutssammanträde,
Rektors ledningsråd och Konsistoriet delas mellan kårerna enligt tabell 3.
Tabell 3. Särskilda fördelningsprinciper
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Uppdrag

US

Rektors
beslutssammanträde

1

Rektors ledningsråd
ordinarie

1

DN

UTN

FaS

Rindi

UE

JF

(1)

1

1

Rektors ledningsråd
ersättare 16/17(i ordning)

1:a

2:a

3:e

Rektors ledningsråd
ersättare 17/18(i ordning)

3:e

1:a

2:a

Rektors ledningsråd
ersättare 18/19(i ordning)

2:a

3:e

1:a

Konsistoriet ordinarie

1

Konsistoriet suppleant
16/17 (i ordning)

1:a

Konsistoriet suppleant
17/18 (i ordning)

1:a

Konsistoriet suppleant
18/19 (i ordning)

1:a

1

1

2:a
2:a

2:a

§ 3.1c Akademiska senaten
Ansvar att utse ledamöter till Akademiska senaten delas mellan kårerna så att antalet
ledamöter fördelas proportionerligt avseende andel studenter respektive kår
representerar enligt §2.2 med undantag för 3 platser som delegeras doktorandnämnden.
Fördelningen mellan kårerna fastställs med hjälp av uddatalsmetoden.
Varje kår har dock rätt till minst en ledamot.
Ifall det finns kårer som inte tilldelats någon ledamot i fördelningen med
uddatalsmetoden, flyttas då den senast tilldelade ledamoten till en kår utan ledamot.
Därefter den näst senaste, tredje senaste och så vidare. Detta upprepas tills dess att
samtliga kårer har minst en ledamot att tillsätta.

§ 3.2 Uppdrag delegerade till Doktorandnämnden
De uppdrag som genom Doktorandnämndens reglemente delegeras till
Doktorandnämnden att tillsätta ska inte behandlas av valmötet.

§ 3.3 Icke avtalade studentrepresentantuppdrag
Studentrepresentantuppdrag som ej avtalats enligt §3.1 eller §3.2 tillsätts av valmötet
eller enligt överenskommelse mellan kårerna.
Valmötet förrättar val av studentrepresentanter i organ eller arbetsgrupper inom Uppsala
universitet, som har hela universitetet som verksamhetsområde, där inte annat anges i
detta avtal.
Studentrepresentantuppdrag till organ och arbetsgrupper vid universitetet som är
verksamma på ett område som omfattar mer en kårs verksamhetsområde, men inte
hela universitetet, tillsätts enligt överenskommelse mellan berörda kårer. Skulle dessa
kårer inte komma överens om hur tillsättningen ska gå till hanteras valärendet av
valmötet.

§ 3.4 Valmöte
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Ett kårgemensamt valmöte skall hållas varje vårtermin med syfte att tillsätta
studentrepresentanter i universitetsövergripande organ för nästkommande läsår.

§ 3.4a Fastställande av val att förrätta
Kårerna fastställer vilka uppdrag som valmötet ska tillsätta i enlighet med §3.12-3.13d.

§ 3.4b Röstberättigade ledamöter på valmötet
Varje kår utser maximalt två röstberättigade ledamöter till valmötet samt bestämmer hur
många mandat dessa besitter. Enskilda mandat får ej delas upp på flera ledamöter.

§ 3.4c Mötesordförande och sekreterare
Kårerna utser gemensamt mötesordförande och sekreterare för
valmötet och dessa ansvarar inför kårerna.
Mötesordförande ansvarar för att:
 förbereda, kalla till och leda valmötet enligt detta avtal och god föreningspraxis
 utföra löpande administration rörande valmötet
 protokoll förs vid valmötet
Sekreteraren är mötesordföranden behjälplig.

§ 3.4d Utlysning
De uppdrag som ska tillsättas vid valmötet utlyses offentligt minst 31 dagar innan
valmötet. Varje kår ansvarar för att sprida utlysningarna genom sina
kommunikationskanaler.

§ 3.4e Ansökan
Ansökan till de uppdrag som valmötet ska tillsätta ska ske senast dagen innan
handlingar skall tillhandahållas inför valmötet.

§ 3.4f Kallelse
Kallelse och tillhörande handlingar till valmötet ska utsändas till valmötets ledamöter
senast sju dagar innan valmötet.
Kallelsen ska innehålla:
 information om tid och plats för valmötet
 förslag på dagordning för de ärenden valmötet har fått mandat att behandla
 lista på de uppdrag som Doktorandnämnden ansvarar för att tillsätta
 lista på de uppdrag som valmötet inte äger rätten att utse representanter till
 inkomna ansökningar för respektive uppdrag valmötet ska behandla

§ 3.4g Beslut
Beslut fattas och mandat fördelas mellan kårerna enligt §§2.2-2.2c

§ 3.4h Valbarhet
Samtliga studenter vid Uppsala universitet som är medlem i någon av medlemskårerna
och som har ansökt enligt §3.3e är valbara till de uppdrag som valmötet fått mandat att
tillsätta.

§ 3.4i Närvaro- och yttranderätt
Vid valmötet har samtliga medlemmar i Kårsamverkan närvaro och yttranderätt.

§ 3.4j Vakantsatta studentrepresentantuppdrag
De val som vakantsätts under valmötet delegeras till Kårsamverkan att tillsätta under ett
ordinarie möte. Rekrytering för att fylla vakanta platser sker löpande.

§ 3.5 Beslut mellan valmöten
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Mellan valmöten fattar kårerna beslut om fyllnadsval, entledigande, val till tillfälliga samt
tillkomna studentrepresentantuppdrag vid Uppsala universitetet.

Kapitel 4. Doktorandnämnden

§ 4.1 Administration
US åtar sig det administrativa ansvaret för
Doktorandnämnden. Detta innebär att US sköter
utbetalning av arvoden, inbetalning av lagstadgade och
avtalade avgifter och skatter, bokföring och revision.
Doktorandnämnden har rätt att boka och använda
möteslokaler hos samtliga studentkårer utan kostnad.
§ 4.2 Doktorandnämndens budget
Doktorandnämndens rambudget skall godkännas av
Kårsamverkan.
§ 4.3 Marknadsföring
Det skall framgå, av samtliga avtalsparter, att
Doktorandnämnden är ett samfinansierat och samstyrt
organ.
§ 4.4 Kostnader
Den totala kostnaden för Doktorandnämnden skall
fördelas proportionellt på alla avtalsparter. Kostnaden för
varje part motsvarar andelen doktorander varje part
representerade föregående kalenderår.
§ 4.5 Fakturering
US fakturerar vid höstterminens slut övriga avtalsparters
respektive andel i enlighet med §4.4 med halva
årskostnaden. Årskostnaden avser den totala budgeten i
§4.2.
US fakturerar vid vårterminens slut övriga avtalsparters
respektive andel i enlighet med §4.4. Beloppet som
faktureras vid detta tillfälle beräknas efter
Doktorandnämndens bokslut där fakturerat belopp på
höstterminen räknas bort.
2016-06-20
Uppsala
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Uppsala studentkår
Ordförande
Caisa Lycken

Uppsala studentkår
Vice ordförande
Miranda Cox

Farmacevtiska studentkåren
Ordförande
Oskar Holmér

Farmacevtiska studentkåren
Vice ordförande
Maria Färdborg

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Ordförande
Malin Eriksen

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Vice ordförande
Caroline Lundström

Gotlands studentkår Rindi
Ordförande
Erik Palmgren

Föreningen Uppsalaekonomerna
Ordförande
Daniel Gustavsson

Föreningen Uppsalaekonomerna
Vice ordförande
Anton Jansson

Juridiska föreningen i Uppsala
Ordförande
Felix Wideroth

Juridiska föreningen i Uppsala
Skattmästare
Daniel Ruiz Nilsson
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