STADGAR FÖR STUDENTRÅDET EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN
Antagna på ämnesrådets årsmöte 2012-01-31.
Allmänna bestämmelser
§1. Ändamål
Studentrådet Eko-hist, nedan benämnt studentrådet, är ett organ inom Stockholms universitets
studentkår (SUS) vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Studentrådet har till uppgift att tillvarata, främja och bevaka de studerandes intressen i studiefrågor
under studietiden samt främja en god studiemiljö.
§2. Medlemskap
Medlemmar är alla studenter som är inskrivna på Ekonomisk-historiska. Medlemskapet avslutas
automatiskt vid studiernas upphörande.
§3. Medlemmars rättigheter
- Har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid studentrådsmöten och årsmöten.
- Har rätt till information om studentrådets angelägenheter.
- Får inte delta i sådana sammanhang och på sådant sätt att medlem kan komma att uppfattas som
representant för studentrådet, utan medgivande från studentrådet.
- Har inte rätt till del av studentrådets behållning eller egendom vid upplösning.
§4. Verksamhetsår
Studentrådets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Studentsrådsmöten
§5. Kallelse till studentrådsmöte
Kallelse till studentrådsmöte skall utgå senast tre dagar i förväg. Efter medgivande från SUS
presidium kan studentrådsmöte utlysas med kortare varsel.
§6. Adjungeringar till studentrådsmöte
Personer som inte är medlemmar kan adjungeras med närvaro- yttrande- och/eller förslagsrätt om
mötet så beslutar. Representanter från SUS studieutskott äger alltid närvaro- och yttranderätt.
Årsmöte
§7. Kallelse till årsmöte
Kallelse till ordinarie årsmöte jämte föredragningslista skall utgå senast två veckor i förväg. Kallelse
till extra årsmöte jämte föredragningslista skall utgå senast sju dagar före mötet. Har förslag väckts

om stadgeändring eller annan fråga som är av väsentlig betydelse för medlemmarna skall det anges i
kallelsen. Kallelse skall anslås på institutionens anslagstavla och hemsida.
§8. Tidpunkt för årsmöte
Årsmöte skall hållas i januari eller februari. Årsmöte får inte hållas på helgdag eller dag före helgdag,
eller med mindre än 30 dagars mellanrum.
§9. Punkter på varje årsmöte
- Mötets öppnande
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av justerare tillika rösträknare
- Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
- Justering av röstlängd
- Eventuella adjungeringar
- Fastställande av föredragningslista
- Mötets avslutande
§10. Justering av årsmötesprotokoll
Mötesprotokollet justeras av mötesordföranden och de på mötet valda justerarna.
§11. Adjungeringar till årsmöte
Personer som inte är medlemmar kan adjungeras med närvaro- och/eller yttranderätt om mötet så
beslutar. Representanter från SUS studieutskott äger alltid närvaro- och yttranderätt.
§12. Beslutsmässighet
Årsmöte är beslutsmässigt när minst tre medlemmar är närvarande.
§13. Omröstning
Beslut fattas med enkel majoritet om det ej är stadgat annorlunda. Vid lika röstetal bestäms utfallet
genom lottning. Om denne inte är röstberättigad avgörs frågan med lottning.
Personval avgörs genom relativ majoritet; den som erhållit störst antal röster blir vald oberoende av
hur dessa röster förhåller sig till det totala antalet avgivna röster. Personval mellan två kandidater
som utfaller med lika röstetal avgörs genom lottning. Om fler än två
kandidater finnes och två eller flera kandidater har fått lika röstetal görs nya omröstningar, där de
kandidater som erhållit lägst antal röster stryks, till dess att bara en kandidat återstår.

Omröstning och val sker öppet med acklamation, eller om så begärs av en röstberättigad medlem
genom votering. Omröstning vid personval och ansvarsfrihet skall dock företas med slutna sedlar om
någon röstberättigad medlem så begär. Röstning via ombud är ej tillåtet.
§14. Valbarhet
Valbar är medlem av ämnesrådet enligt §2.
§15. Ärenden utom föredragningslista
Vid ordinarie årsmöte behandlas ärende som inte upptas på föredragningslistan endast om 2/3 av de
närvarande röstberättigande medlemmarna så begär under punkten ”Fastställande av
föredragningslista”. Vid extra årsmöten får endast på föredragningslistan upptagna ärenden
behandlas.
§16. Motioner och propositioner
Till ordinarie årsmöte äger medlemmar motionsrätt. Motioner skall vara presidiet tillhanda senast en
vecka innan mötet. Till årsmöte äger presidiet propositionsrätt. Proposition innehållande motivering
och yrkanden skall anslås senast tre dagar innan mötet. Proposition inför extra årsmöte får endast
avhandla på föredragningslistan angiven fråga.
§17. Rätt att påkalla extra årsmöte
Rätt att påkalla extra årsmöte tillkommer:
- Presidiet.
- Minst 10 röstberättigade medlemmar i förening, vilka därvid skall inkomma med en skriftlig
begäran och motivering till styrelsen.
Det åligger presidiet att senast sju dagar efter begäran om extra årsmöte inkommit utlysa mötet.
Mötet skall hållas så snart det i enlighet med §7 och §8 kan ske.
§18. Entledigande av förtroendevald
Förtroendevald som själv önskar avsäga sig sitt uppdrag meddelar detta till presidiet vilken entledigar
denna, samt meddelar årsmötet sitt beslut.
Valberedning
§20. Valberedningen
Valberedning utses om styrelsen anser att behov finnes. Valberedningen utses på studentrådsmöte
senast fem veckor före årsmöte där val av poster skall hållas. Valberedningen skall bestå av minst tre
ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmöte
ledigförklara posterna genom meddelande på studentrådets anslagstavlor eller dess elektroniska
motsvarighet. Posterna skall även när en valberedning ej utsätts öppnas upp senaste fyra veckor
innan årsmöte.

§21. Valberedningens förslag
Valberedningen skall anslå sitt förslag senast sju dagar före mötet. Valberedningen är skyldig att
informera nominerade om arbetets innebörd. Nomineringar kan även göras till enskilda poster av
röstberättigad medlem under pågående möte. Om den nominerade inte är närvarande måste ett
skriftligt intyg om att den nominerade åtar sig uppdraget föreläggas årsmötet.
§22. Entledigande av ledamot av valberedningen
Ledamot av valberedningen som själv önskar avsäga sig sitt uppdrag meddelar detta till presidiet
vilken entledigar denna och meddelar årsmötet sitt beslut.
§23. Fyllnadsval till valberedningen
Fyllnadsval till valberedningen skall göras om antalet medlemmar av valberedningen understiger tre
efter ett entledigande.
Presidiet
§24. Presidiet
Studentrådets presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. Presidiet utövar ledningen av
studentrådet samt representerar detta. Därutöver åligger det presidiet:
- Att tillse att studentrådet följer dessa stadgar och av studentrådet fattade beslut.
- Att ansvara för att information och kallelser utkommer stadgeenligt.
§25. Ordförandens uppgifter
Det åligger ordföranden särskilt:
- Att ha det övergripande ansvaret för verksamheten i studentrådet.
- Att vara studentrådets officiella representant och föra dess talan i officiella sammanhang.
- Att öppna årsmöten och leda studentrådsmöte.
- Att fördela ärenden inom studentrådsmötet och till arbetsgrupperna.
- Att på förekommen anledning uträtta annan medlems befogenhet.
- Att övervaka efterlevnaden av de instruktioner och föreskrifter studentrådet utfärdat.
- Att underteckna avtal som studentrådet ingår.
- Att övervaka efterlevnaden av dessa stadgar.
- Att se över dessa stadgars funktion.
- Att ansvara för att en förteckning över aktiva studenter i studentrådet skickas in till SUS
studieutskott och att eventuella ändringar rapporteras till detsamma.

- Att ansvara för att studentrådet representeras och aktivt deltar i fakultetsrådet.
- Att ansvara för att genom kontakt med fakultetsråd följa upp och bevaka de ärenden som
behandlas i fakultetsnämnd och andra organ där de studerande äger rätt till representation och att
studentrådet hålls informerat om fakultetsrådets verksamhet.
- Att ansvara för kontakt med andra studentråd och SUS studieutskott.
- Att ansvara för att nyrekrytering till studentrådet sker.
§26. Vice ordförandens uppgifter
Vid förfall av ordföranden skall vice ordföranden inträda i dennes plats. Vid förfall av såväl
ordförande som vice ordförande äger studentrådet rätt att förordna annan medlem i dessas
befogenheter.
Protokoll
§27. Protokoll
Vid årsmöte och studentrådsmöte skall protokoll föras.
§28. Protokolls färdigställande
Protokoll från möte skall av utsedd sekreterare färdigställas senast två veckor efter mötet.
§29. Protokolls offentliggörande
Justerat protokoll från möte skall inom fyra veckor från mötet anslås på studentrådets anslagstavlor
eller dess elektroniska motsvarighet samt vara SUS studieutskott tillhanda.
Stadgeändring, tolkning och överklagande
§30. Stadgeändring
För beslut om ändring av stadga fordras beslut fattade med 2/3 majoritet på ett årsmöte. Förslag om
ändring kan framläggas som proposition eller motion. Presidiet äger, när den är helt enig, rätt att
ändra språket eller språkfel i denna stadga. Sådan ändring skall meddelas årsmötet.
§31. Ikraftträdande
Stadgeändring träder i kraft när årsmötet så beslutar.
§32. Tolkning
Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar skall frågan hänskjutas till SUS studieutskott för
avgörande.
§33. Överklagande
Har studentrådet fattat beslut som uppenbarligen strider mot dessa stadgar får beslutet
överklagas till SUS studieutskott vilken äga rätt att häva beslutet.

