Proposition gällande upprättande av Besvärsnämnd

I januari 2016 ansökte FaS om ställning som studentkår vid Uppsala universitet för perioden
2016-07-01 - 2019-06-30. Universitetet gjorde då en genomgång av kårens stadgar och
uppmärksammade den 26 februari kårstyrelsen på att Konsistoriet inte längre har mandat att
undanröja beslut tagna av kåren, vilket regleras i kårens stadga kapitel 5 §15 (se nedan).
Kårstyrelsen uppdrog åt en arbetsgrupp, bestående av kårens Inspektor samt
verksamhetsgranskare, att utreda huruvida ett nytt organ borde upprättas för att ta över
Konsistoriets uppgift. Arbetsgruppen har haft en löpande dialog med kårstyrelsen under
arbetets gång och även konsulterat före detta kåraktiva i frågan.
Kårstyrelsen anser att ett organ för överklaganden av beslut tagna av Kårmötet bör införas.
Organet ska dock inte ha befogenhet att undanröja beslut tagna av Kårmötet utan endast
kunna uppmana Kårmötet att ta upp frågan igen för omprövning, en sådan uppmaning skulle
i dagsläget kunna inkomma av medlem genom en motion men en skrivelse från ett organ
upprättat av Kårmötet får anses som väsentligt skarpare. Organet föreslås bestå av
Inspektor, Proinspektor samt två ledamöter valda av kårmötet. Dessa ledamöter bör ha god
kunskap om kårens verksamhet och organisation och därför föreslås även stödmedlemmar
vara valbara.
Förslag till beslut
att

i stadgan styrka nuvarande reglering av besvärsfrågor

Kap 5 §15 Kårmöte
Besvär

§15 Har kåren fattat ett beslut som uppenbart strider mot de ändamål
som anges i kapitel 1 §1 får beslutet undanröjas av Uppsala
Universitets konsistorium. Kårens beslut får tas upp till prövning
endast om det begärs av antingen minst en tiondel av kårens
medlemmar eller minst 100 medlemmar inom tre veckor från den dag
beslutet tillkännagavs.

att

upprätta en Besvärsnämnd som

att

i stadgan införa ett nytt kapitel som reglerar besvärsfrågor
KAPITEL 8
Besvärsnämnden

Besvär

§1 Medlem äger rätt att hos besvärsnämnden anmäla besvär över beslut
fattade av Kårmötet som anses strida mot lag eller förordning, denna
stadga eller övriga för FaS gällande bestämmelser. Besvär över beslut
ska skriftligen inkomma till besvärsnämnden inom 14 dagar efter att
protokoll innefattande beslutet har anslagits på kårens anslagstavlor.

Sammansättning

§2 Besvärsnämnden består av Inspektor, Proinspektor samt två
ledamöter. Inspektor är Besvärsnämndens ordförande. Ledamöternas
mandatperiod är två år. En ledamot väljs varje år på Novembermötet.
Ledamot av besvärsnämnden kan ej inneha annan förtroendepost inom
kåren.

Arbetsuppgifter

§3 Besvärsnämnden sammanträder då anmälan om besvär inkommit
eller vid behov. Beslut i frågan ska tillkännages senast 21 dagar efter
inkommet besvär. Beslut ska ställas till Kårmötet, den besvärande samt
anslås på kårens anslagstavlor. Besvärsnämnden äger ej rätt att
undanröja beslut tagna av Kårmötet utan endast att uppmana Kårmötet
att själv ompröva frågan.

Beslutsmässighet
och omröstning

§4 Besvärsnämnden är endast beslutsmässig då samtliga medlemmar är
närvarande. Beslut tas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den
mening som Inspektor företräder.

att

införa Besvärsnämnden i förteckningen över kårens organisation i stadgans
kapitel 4 §1

Kap 4 §1 Organisation
Organisation

att

§1 Kårens verksamhet utövas på sätt denna stadga föreskriver genom:
- Kårmöte
- Ekonomisk granskare
- Valberedningen
- Kårstyrelsen
- Studierådet
- Doktorandrådet
- Ämbetsrådet
- Besvärsnämnden
- Internationella utskottet, Klubbverket, Kulturutskottet,
Idrottsutskottet, vilka organ i det följande benämnes utskotten.
- Kårtidningen Farmis-Reptilen
- Seniorsektionen
- Övriga organ
- Förtroendepersoner, funktionärer och tjänstepersoner
- Kårens revisorer

Besvärsnämndens ledamöter ska vara förtroendemän

Kap 16 §2 Befattningshavare
Förtroendemän

att

§2 Förtroendemän är kårstyrelsens medlemmar, representant av
Uppsala universitets konsistorium, utskottens ordförande och vice
ordförande, Farmis- Reptilens redaktörer, valberedningens medlemmar,
intendenterna, representanterna i institutionsstyrelserna vid
Farmaceutiska fakulteten, studentutbytesansvariga, ekonomiske
granskaren, besvärsnämndens ledamöter samt verksamhetsgranskaren.

stödmedlemmar är valbara som ledamöter av Besvärsnämnden

Kap 16 §5 Befattningshavare
Valbarhet

§5 Valbar som förtroendeman eller funktionär är aktiv eller övrig
medlem. Dock kan revisor, verksamhetsgranskare, samt ekonomisk
granskare samt ledamot av Besvärsnämnden vara stödmedlem. /… /

att

justera kapitelnumreringen för de kapitel som följer det nya kapitlet

att

uppdatera hänvisningar inom stadgan som påverkas av införandet av ett nytt
kapitel

Kap 1 §5 Allmänt
Aktiv medlem

§5 Aktiv medlem är den som bedriver studier inom Farmacevtiska
Studentkårens verksamhetsområde samt erlägger avgift till kåren enligt
vad som föreskrivs i kapitel 18 19 av dessa stadgar. /… /

Stödmedlem

§6 Stödmedlem är den som erlägger avgift till kåren enligt vad som
föreskrivs i kapitel 18 19 av dessa stadgar, utan att vara inspektor,
proinspektor, hedersledamot, aktiv medlem eller övrig medlem. /… /

Övrig medlem

§7 Övrig medlem är den som bedriver studier endast utanför
Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsområde samt kårens
heltidsarvoderade ämbetsmän. Övrig medlem skall erlägga avgift till
kåren enligt vad som föreskrivs i kapitel 18 19 av dessa stadgar. /… /

Kap 16 §5 Befattningshavare
Valbarhet

§5 /… / Beträffande revisorerna se även kapitel 17 20 § 2. /… /
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