Stadga för Doktorandrådet
Senast reviderad 2018-03-08

1 § Definition
Doktorandrådet är en organisation för och av doktorander anställda av eller antagna vid
Högskolan i
Skövde (HS). Det är en underförening till Studentkåren i Skövde (SiS).

2 § Syfte
Rådet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.
Doktorandrådets syfte är att främja intressena hos de forskarstuderande med anknytning till
(HS).
Rådets verksamhet utgår ifrån fyra principer:





Att främja den psykosociala arbetsmiljön för medlemmarna.
Att främja den akademiska utvecklingen av medlemmarna.
Att etablera nätverk för informella mentorskap där medlemmarna kan dela med sig av
relevanta erfarenheter.
Att fungera som en första instans och förmedla kontakt till medlande part mellan
medlemmar och övrig personal vid HS.

Den psykosociala arbetsmiljön skall främjas med olika aktiviteter såsom seminarier,
socialatillställningar och att introducera medlemmarna till kollegiet vid nyanställning. Seminarier
av olika slag bör främja den akademiska utvecklingen av medlemmarna samt uppmuntra
samarbeten mellan och inom institutioner. Även andra tillställningar bör organiseras med
liknande syfte. Givet att en medlem har något problem så skall denna medlem kunna känna sig
bekväm med att vända sig till Doktorandrådet. Doktorandrådet skall sträva efter att lösa detta
specifika problem, såväl som eventuella underliggande problem. Detta är ett exempel på hur
Doktorandrådet kan hjälpa HS att höja kvalitén på forskarutbildningen, och arbeta för
uppfyllandet av Arbetsmiljöpolicyn för HS.

3 § Medlemmar
Samtliga doktorander (se Högskoleförordning 1 kap, 4 §) på HS är automatiskt medlemmar i
Doktorandrådet. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla rådets möten utom
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styrelsemöten då närvarorätt och yttranderätt är begränsade enligt 5 §. Alla medlemmar har
rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.

4 § Medlemsmöte
Medlemsmötet utgörs av rådets alla närvarande medlemmar. Medlemsmötet sammanträder på
kallelse av styrelsen. På medlems begäran kan medlemsmöte kallas. Medlemsmöte skall kallas
senast fyra (4) veckor efter begäran om sådan inkommit. Kallelse skall skickas till
medlemmarna minst två (2) veckor i förväg. Vid varje medlemsmöte skall protokoll föras och
göras tillgängligt för medlemmar senast två (2) veckor efter mötet.

5 § Styrelsen
Doktorandrådet skall ha en styrelse bestående av minst fem (5) personer varav en ordförande.
Doktorandrådet har som mål att ha minst en representant från varje institution. Styrelsen tillsätts
av Doktorandrådets årsmöte. Årsmötet väljer årligen ordförande och övriga styrelseposter. Den
nya styrelsen tillträder omedelbart, och utser under sitt konstituerande möte vice ordförande,
sekreterare och kassör. Medlemmarna i den gamla styrelsen har närvarorätt och yttranderätt
under styrelsemöten från att den nya styrelsen väljs till nästkommande verksamhetsår.
Följande poster skall finnas inom styrelsen:





Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Styrelsens möten skall protokollföras. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Varje styrelsemöte skall inledas med en möjlighet för alla
medlemmar att närvara och yttra sig.

6 § Årsmöte
Årsmötet är rådets högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas under årets andra kvartal och
kallelse skall delges rådets medlemmar senast tre (3) veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt
att skicka in motioner till årsmötet, detta skall dock ske senast två (2) veckor innan mötets
genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas rådets medlemmar senast
en (1) vecka innan årsmötet.
Årsmötets agenda bör vara eller motsvara följande:
1.
2.
3.
4.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
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5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Val av ordförande
11. Val av ledamöter
12. Val av suppleanter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Mötet avslutas
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Under årsmötet skall protkoll föras och göras
tillgängligt för medlemmar senast två (2) veckor efter mötet.

7 § Extra årsmöte
Om majoriteten av styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna i Doktorandrådet så kräver,
skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst två (2) veckor i förväg
tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de
frågor som föranlett mötet behandlas.

8 § Doktorandrådets representation
För att bevaka medlemmarnas intressen är det önskvärt att en eller flera representanter för
Doktorandrådet deltar i HS:s arbetsgrupper, nämnder, råd och kommittéer eller motsvarande
där doktorandrelevanta ärenden hanteras. Dessa uppdrag kan lämpligen fördelas även bland
medlemmar utanför styrelsen men alla representanter utses av styrelsen.

9 § Beslutsformer
För rådets möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt.
Styrelsemedlemmar har möjlighet att redovisa sin röst i aktuell fråga via mejl till styrelsen då
frånvaro föregås av giltigt skäl. Besluten fattas med ja eller nej. Kan ej beslut nås genom lika
röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

10 § Verksamhetsår
Rådets verksamhetsår är ett (1) kalenderår, 1 juli till och med 30 juni.

11 § Ekonomi
Styrelsens ordförande och kassör är firmatecknare och ansvarar gemensamt för den
ekonomiska redovisningen. Den ekonomiska situationen skall finnas tillgänglig för varje medlem
som begär den och redovisas vid varje styrelsemöte.
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12 § Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet på två (2) på
varandra följande årsmöten, varav ett (1) skall vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten
måste minst en (1) månad förflyta. Ändringar skall även godkännas av SiS kårstyrelse.
Styrelsen kan göra redaktionella ändringar i stadgarna så länge betydelsen inte ändras.

13 § Upplösning
Upplösning av rådet kräver beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet på två (2) på varandra
följande årsmöten, varav ett (1) skall vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste
minst en (1) månad förflyta. Därefter fattas ett officiellt beslut av SiS Kårstyrelse. Kårstyrelsen
beslutar vad som skall göras med Rådets kvarvarande tillgångar som skall överlåtas till ett syfte
som främjar doktorandernas arbetssituation vid HS.
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