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Kapitel 1: Ändamål 

Definition 

§1 Studentkåren i Skövde, organisationsnummer 866601-0023, i dessa stadgar kallad SiS, är 
en demokratisk sammanslutning av studenter vid Högskolan i Skövde i dessa stadgar kallad 
HS. 

§2 SiS är religiöst, partipolitiskt och fackligt obundet. 

Ändamål 

§3 SiS ska främja medlemmarnas intresse i utbildningspolitiska och studiesociala frågor, verka 
för goda kontakter mellan studenter och arbetsmarknad, ett rikt studentliv, samt 
representera medlemmarna i samarbete med andra organisationer. 

§4 Det åligger SiS att utse studentrepresentanter i Högskolestyrelsen för HS samt andra 
beslutande och beredande organ inom och utom HS, där studenter äger rätt till 
representation, förutom där det är uttryckligen bestämt att ett program eller en kurs ska 
tillsätta studentrepresentanter. 

§5 SiS ska verka för att: 

1. Bevaka, utveckla och förbättra utbildningen vid HS. 

2. Bevaka, utveckla och förbättra medlemmarnas studiesociala miljö vid HS och i 

Skövde med omnejd. 

3. Bevaka, utveckla och förbättra medlemmarnas möjligheter till kontakter med 

näringslivet. 

4. Bevaka medlemmarnas intressen lokalt och nationellt. 

5. Verka för ett rikt studentliv i Skövde. 

6. De beslut som SiS fattar är demokratiskt förankrade hos medlemmarna. 

7. God kontinuitet i SiS arbete uppnås. 

8. Eftersträva en levande studentkår med stort deltagande från medlemmarna. 
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Kapitel 2: Medlemmars rättigheter och skyldigheter 

Avgift 

§1 Den som önskar ingå medlemskap i SiS måste betala den medlemsavgift som fastställts av 
Vårstämman. 

Återbetalning och utträde 

§2 Betald medlemsavgift återbetalas endast om en medlem begär utträde senast två (2) 
veckor efter påbörjat medlemskap. 

§3 Samtliga medlemmar äger rätt till utträde ur SiS. 

Medlemsformer 

§4 SiS har följande medlemsformer: 

1. Studerandemedlem – Tecknas av student vid HS. 

2. Stödmedlem – Tecknas av personer som vill stödja SiS organisation. Studenter 

vid HS kan inte vara stödmedlemmar. 

3. Hedersmedlem – Hedersutmärkelse utan varken avgift, skyldigheter eller 

rättigheter. Stämman beslutar om inval av hedersmedlem i SiS. Till 

hedersmedlem kan person som har gjort avgörande insatser för SiS eller 

person som på annat sätt gagnat SiS verksamhet föreslås. Beslutet måste 

fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet.  

Rättigheter 

§5 Studerandemedlem äger: 

1. Rätt att få förslag behandlat av Stämma eller verkställande organ 

2. Rösträtt på Stämma 

3. Yttranderätt vid möten inom SiS 

4. Valbarhet till förtroendeuppdrag inom SiS, om inget annat anges i organets 

styrdokument 

§6 Stödmedlem äger: 

1. Yttranderätt vid möten inom SiS, om inte deltagarna beslutar om annat 

2. Valbarhet till förtroendeuppdrag inom SiS, om inget annat anges i organets 

styrdokument  
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Kapitel 3: Organisation 

Högsta beslutande organ 

§1 SiS högsta beslutande organ är Stämman. 

Verkställande organ 

§2 SiS verkställande organ är: 

1. Kårstyrelsen 

2. Sexmästeriet 

3. Sektioner 

4. Underföreningar 

5. Valberedningen 

6. Revisorer 

§3 Kårstyrelsen, Sexmästeriet, Valberedningen och Revisorerna är underordnade Stämman. 
Sektioner och Underföreningar är underordnade Kårstyrelsen. 

§4 Varje typ av verkställande organ som anges i §2 har ett tillhörande reglemente. En 
förteckning över dessa ska föras av Kårstyrelsen. 

Verksamhetsår 

§5 SiS verksamhetsår och räkenskapsår består av tolv (12) månader och omfattar tiden den 1 
juli till den 30 juni. 

Reglering 

§6 SiS verksamhet regleras av: 

1. Sveriges Rikes Lagar och förordningar utfärdade av regering och riksdag 

2. SiS styrdokument 

3. Av stämman fattade beslut 

Styrdokument 

§7 SiS styrdokument är följande listade i prioriteringsordning: 

1. Stadga 

2. Reglementen 

3. Policydokument 

4. Arbetsbeskrivningar 

5. Budget 

6. Verksamhetsplan 

§8 Stadga, reglementen och policydokument fastställs av Stämman. Arbetsbeskrivningar, 
verksamhetsplan och budget ska fastställas av det närmast överordnade organet. 
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Offentlighet 

§9 SiS handlingar ska på begäran göras tillgängliga för medlemmar och personal. 

§10 Kårstyrelsen och Sexmästeristyrelsen äger rätt att i vissa fall för bestämd tid 
sekretessbelägga handlingar av affärsmässiga eller motsvarande skäl, samt i fall som rör 
personlig integritet. Dessa undantas då från §9. SiS revisorer har alltid rätt att ta del av 
handlingar. 

§11 Styrdokument ska finnas tillgängliga digitalt. 

Förtroendevalda 

§12 Förtroendevalda är ansvariga inför det organ de är underordnade enligt §3. 

§13 Arvoden till förtroendevalda fastställs av det aktuella organet i enlighet med budget. 

Firmatecknare 

§14 Det åligger Kårstyrelsen att utse firmatecknare för SiS. Firmateckningsrätten gäller inte det 
som faller under Sexmästeriet. Firmatecknare för Sexmästeriet och allt som faller därunder 
utses av Sexmästeristyrelsen. 

Protokoll 

§15 Protokoll över beslut ska föras vid Stämma och av alla verkställande organ. Protokoll ska 
justeras och göras tillgängliga för SiS medlemmar och av SiS anställd personal senast två (2) 
veckor efter mötet. 

Samarbete 

§16 SiS kan som organisation träda in i eller ut ur andra organisationer om Stämman så 
beslutar med två tredjedels (2/3) majoritet. 
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Kapitel 4: Stämman 

Beslutsmässighet 

§1 För att stämman ska vara beslutsmässig måste: 

1. utlysningen ha skett minst 20 arbetsdagar i förväg 

2. handlingarna varit medlemmarna tillgängliga minst 10 arbetsdagar i förväg 

3. minst 20 studerandemedlemmar vara närvarande 

Föredragningslista samt handlingar 

§2 Medlemmar och verkställande organ kan skicka in förslag på beslut till Stämma.  

Förslag måste lämnas in till Kårstyrelsen senast 15 arbetsdagar före Stämma.  

Kårstyrelsen kan lämna svar på förslagen. Handlingar innehållande samtliga förslag och svar ska 
offentliggöras senast 10 arbetsdagar före Stämma. 

Förslag som kommer från ett verkställande organ kallas proposition. Förslag som kommer från 
en enskild medlem kallas motion.  

Ordinarie Stämma 

§3 Ordinarie Stämma hålls två (2) gånger per år och utgörs av Höststämman och Vårstämman. 

Höststämman 

§4 Höststämman hålls i november månad och ska: 

1. Behandla förslag från medlemmar och verkställande organ 

2. Fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 

föregående verksamhetsår 

3. Pröva fråga om ansvarsfrihet för Kårstyrelsen och Sexmästeristyrelsen 

4. Välja Kårordförande och Introgeneral 

5. Välja Valberedning 

Vårstämman 

§5 Vårstämman hålls i maj och ska: 

1. Behandla förslag från medlemmar och verkställande organ 

2. Fastställa medlemsavgiftens storlek 

3. Fastställa verksamhetsplan och budget 

4. Välja Kårstyrelse, förutom Kårordförande, Introgeneral och 

Sektionsordföranden som sitter på kalenderår 

5. Välja Verksamhetsrevisorer 

Extra Stämma 

§6 Extra stämma, utöver de stadgade, hålls då någon av följande begär: 
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1. Kårstyrelsen 

2. Minst fem procent (5%) av SiS studerandemedlemmar 

3. Revisorerna 

§7 Begäran om extra Stämma ska göras skriftligen och skickas till Kårstyrelsen. 

§8 Efter begäran om extra Stämma ska en sådant hållas inom två (2) månader. 

§9 Vid extra Stämma får endast de ärenden mötet utlystes för behandlas. 
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Kapitel 5: Ändringar i Styrdokument 

Stadgeändring 

§1 För att ändra denna stadga krävs att beslutet tas på två (2) på varandra följande Stämmor. 
Antagen stadga ska finnas medlemmarna tillhanda senast 10 arbetsdagar efter beslutet. 

Redaktionella ändringar 

§2 Kårstyrelsen kan göra redaktionella ändringar i styrdokument så länge betydelsen inte 
ändras. 

Tolkning 

§3 Vid tvist mellan Stämmor har Kårstyrelsen tolkningsföreträde av styrdokument. 
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Kapitel 6: Upplösning 

Upplösning 

§1 SiS kan upplösas, endast om två (2) på varandra följande Stämmor beslutar så. För sådant 
beslut krävs två tredjedels (2/3) majoritet. Upplösningen kan även ske vid force majeure. Om 
SiS upplöses, ska SiS tillgångar förvaltas av högskolestyrelsen till dess ny förening med 
liknande syfte uppstår. 


