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Kapitel 1 

ALLMÄNT 
 

Ändamål 1:1 Chalmers Studentkår (kåren) är en ideell sammanslutning av 
studerande vid Chalmers tekniska högskola (högskolan) med 
ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har 
sammanhang med dessa. Kårens organisation vilar på en 
demokratisk grund. Kåren har sitt säte i Göteborg.  

Inspektor 1:2 Kåren står under inseende av en inspektor. 

Oberoende 1:3 Kåren är partipolitiskt obunden samt religiöst neutral. 
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Kapitel 2 

MEDLEMMAR 
 

Medlemskap 2:1 Rätt till medlemskap i kåren tillkommer alla som är antagna 
till studier vid högskolan och som erlägger fastställd 
medlemsavgift, samt de som stadgas i 2:4 och 2:5. 
Medlemskap kan vara av följande slag: 

• Fullt medlemskap 
• Stödmedlemskap 
• Hedersmedlem 

Med medlem avses i stadga och reglemente, där inget annat 
anges, innehavare av fullt medlemskap. 

Rättigheter 2:2 Varje medlem har rätt: 

• Att delta i val till fullmäktige 
• Att närvara vid fullmäktigesammanträde 
• Att få enkel fråga eller motion behandlad av 

fullmäktige 
• Att ta del av kårens protokoll och övriga handlingar 
• Till av kåren erbjudna tjänster och förmåner, vilka 

fastställes i reglemente. 

Skyldigheter 2:3 Medlem är skyldig att rätta sig efter kårens och vederbörlig 
sektions stadgar och reglementen, i demokratisk ordning 
fattade beslut, policydokument och övriga föreskrifter. 

Stödmedlem 2:4 Stödmedlemskap tillfaller de som erlägger 
stödmedlemsavgift till kåren. Stödmedlem har inga 
rättigheter eller skyldigheter inom kåren. 

Beslut om utökade rättigheter för enskild stödmedlem kan 
fattas av kårstyrelsen. 

Hedersmedlem 2:5 Till hedersmedlem kan kallas person som synnerligen 
främjat kårens intressen och strävanden. 

Kallande av 
hedersmedlem 

2:6 Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till kårstyrelsen 
undertecknad av minst tjugofem av kårens medlemmar. 

Ärendet skall därefter anmälas vid ett 
fullmäktigesammanträde. 

Beslut om kallande av hedersmedlem fattas vid 
nästkommande fullmäktigesammanträde med två tredjedels 
majoritet efter förslag från kårstyrelsen. 

Antager av fullmäktige vald person kallelsen är han/hon 
officiellt hedersmedlem. 



 STADGA 

2021-03-03 

 5 av 42   

 

Kapitel 3 

INSPEKTOR 
 

Uppgifter 3:1 Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja kårens 
verksamhet. Inspektor skall därvid hållas underrättad om 
kårens verksamhet och har rätt att ta del av kårens protokoll 
och övriga handlingar. 

Proinspektor 3:2 Vid förfall för inspektor inträder proinspektor. 

Val 3:3 Inspektor och proinspektor väljs av fullmäktige bland 
högskolans anställda för en tid av två kalenderår. Inspektor 
och proinspektor skall ej vara medlemmar i kåren. 

Rättigheter 3:4 Inspektor och proinspektor har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid sammanträde i kårens samtliga organ. 

Inspektor tillkommer rättigheter enligt reglemente. 

Åliggande 3:5 Inspektor åligger uppgifter enligt reglemente. 
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Kapitel 4 

ORGANISATION OCH ANSVAR 
 

Organisation 4:1 Kårens verksamhet utövas på sätt denna stadga föregivet 
genom 

Funktionärer   Kapitel 5: 

Fullmäktige   Kapitel 6: 

Chalmers Studentkårs valberedning Kapitel 8: 

Valnämnden   Kapitel 9: 

Besvärsnämnden  Kapitel 10: 

Cortègens granskningsnämnd Kapitel 11: 

Stiftelsestyrelseledamot  Kapitel 12: 

Kårstyrelsen:   Kapitel 13: 

Kårens enheter:  Kapitel 14: 

Kommittéer:    Kapitel 15: 

Utöver dessa finns även till kåren anslutna 
studerandesektioner enligt kapitel 16 samt kårföreningar 
enligt kapitel 17. 

Ansvar 4:2 Organ inom kårens verksamhet ansvarar i första hand inför 
den församling av vilken de har valts. 

Beslutsfattande organ 4:3 Beslut inom kåren kan fattas av:  

• Fullmäktige 
• Kårstyrelsen 
• Besvärsnämnden 

Fullmäktige och kårstyrelsen har rätt att delegera sina beslut 
till lämpligt protokollförande kårorgan. 

Organisationsnummer 4:4 Kårens organisationsnummer är 857200-2577 
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Kapitel 5 

FUNKTIONÄRER 
 

Funktionärer 5:1 Kårens funktionärer avser förtroendevalda och anställda. 

Förtroendevalda 5:2 Kårens förtroendevalda avser: 

• Fullmäktiges ledamöter och suppleanter 
• Av fullmäktige utsedda till förtroendeposter 
• Av kårstyrelsen utsedda till förtroendeposter 

Förtroendevald skall vara medlem i kåren om ej annat 
stadgas. 

Åliggande och 
befogenheter 

5:3 Funktionärers åligganden och befogenheter regleras i 
arbetsbeskrivningar, instruktioner eller i särskilda fall i 
stadgan. 

Misstroendeförklaring 5:4 Då förtroendevald, utom fullmäktigeledamot eller 
stiftelsestyrelseledamot, anses missköta sitt uppdrag kan 
misstroendeförklaring riktas mot denna. 

Rätt att rikta misstroendeförklaring gentemot 
förtroendevalda som i första hand ansvarar inför fullmäktige 
tillkommer: 

• Kårstyrelsen 
• Fullmäktigeledamot 
• 100 medlemmar 

Rätt att rikta misstroendeförklaring gentemot 
förtroendevalda som i första hand ansvarar inför kårstyrelsen 
tillkommer: 

• Kårstyrelseledamot 
• Fullmäktigeledamot 
• 100 medlemmar 

Misstroendeförklaring resulterar i misstroendevotum i den 
församling inför vilken man i första hand ansvarar. Bifallen 
misstroendeförklaring resulterar i att förtroendevald, mot 
vilken misstroendeförklaringen riktats, entledigas från sitt 
uppdrag. 

Misstroendeförklaring behandlas som motion i fullmäktige 
och som ordinarie beslutspunkt i kårstyrelsen. 

Fyllnadsval 5:5 Då förtroendevald, utom fullmäktigeledamot, avslutar sitt 
uppdrag i förtid skall fyllnadsval ske. Fyllnadsval sker på 
samma sätt som ordinarie val i fråga om beredning och 
väljande församling. 
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Arvoden 5:6 Arvoden till förtroendevalda fastställes av fullmäktige. 

Anställda 5:7 Kårens anställda avser direktör och övriga personer anställda 
vid kåren enligt särskilt anställningskontrakt. 

Anställningar och 
entlediganden 

5:8 Direktör anställes och entledigas av kårstyrelsen. 

Lön 5:9 Direktörens lön fastställes av kårstyrelsen. 
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Kapitel 6 

FULLMÄKTIGE 
 

Befogenheter 6:1 Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ. 

Fullmäktige handhar kårens angelägenheter på sätt som 
föreskrives i detta kapitel. 

Fråga av större principiell betydelse skall avgöras av 
fullmäktige. 

Fullmäktige agerar bolagsstämma åt Chalmers Studentkårs 
helägda bolag. Chalmers Studentkårs helägda bolag 
förtecknas i reglementet. För beslut av större principiell 
karaktär rörande förändringar inom dessa bolag, såsom 
avyttring av fastigheter eller aktier, krävs likalydande beslut 
vid två fullmäktigesammanträden åtskilda av val. 

Fullmäktige behandlar förvaltningsberättelse och 
revisorernas berättelse för Stiftelsen Chalmers Studenthem 
samt tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
för densamma. 

Sammansättning 6:2 Fullmäktige består av 35 ledamöter. 

I ledamots ställe kan suppleant inträda. Fullmäktige och 
suppleanter utses årligen i val. 

Frånträder ledamot eller suppleant sitt uppdrag utses 
ersättare enligt 7:18. Därvid skall anteckning göras i 
fullmäktiges protokoll. 

Mandatperiod 6:3 Fullmäktige samlas till sammanträden endast under tiden 1 
september – 14 juni. Dock utövar nyvalt fullmäktige före 
denna tid de befogenheter - och endast dessa - som framgår 
av 6:5. 

Sammanträden 6:4 Fullmäktige sammanträder på kallelse av talman. Dag och tid 
för sammanträde fastställes av kårstyrelsen efter samråd 
med talman. 

Fullmäktige bör ha minst två beslutsmöten per läsperiod 
under sin mandatperiod. Läsperioderna och tillhörande 
läsveckor är enligt Chalmers läsårsindelning. 

Nyvalt fullmäktige skall, innan sin mandatperiod, hålla 
konstituerande sammanträde i maj månad. 

Konstituerande 
sammanträde 

6:5 Det nyvalda fullmäktige skall sammanträda i maj månad till 
konstituerande sammanträde. 
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Konstituerande sammanträde utlyses, öppnas och leds av 
kårstyrelsens ordförande intill dess talman valts. 

Vid konstituerande sammanträde åligger det fullmäktige att: 

• För sin nästkommande mandatperiod välja talman 
och vice talman. 

• Välja ledamöter i Chalmers Studentkårs 
valberedning, enligt 8:2. 

• För sin nästkommande mandatperiod fastställa 
sammanträdesordningen. 

Läsperiod 1 6:6 Före utgången av läsperiod 1 åligger det fullmäktige att: 

• Fastställa slutlig verksamhetsplan för innevarande 
räkenskapsår. 

• Fastställa slutlig budget för innevarande 
räkenskapsår. 

• Fastställa medlemsavgifter i Chalmers Studentkår för 
kommande vårtermin. 

• Besluta om avsättning till Byggnadsfonden, som 
skall vara lägst 5 % av influtna medlemsavgifter. 

• Vartannat år revidera ägardirektiven till AB 
Chalmers Studentkårs Företagsgrupp. 

Läsperiod 2 6:7 Före utgången av läsperiod 2 åligger det fullmäktige att: 

• Granska kårstyrelsens berättelse över kårens 
verksamhet och ekonomi för föregående 
räkenskapsår. 

• Behandla revisorernas berättelse över det gångna 
verksamhetsårets förvaltning. 

• Fastställa resultaträkning och balansräkning för 
föregående räkenskapsår. 

• Besluta om disposition av överskott eller täckande av 
underskott. 

• Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående 
verksamhetsårs kårstyrelse, direktör samt övriga 
organ och valda funktionärer. 

• Välja besvärsnämnden, enligt 10:1. 
• Välja Cortègens granskningsnämnd, enligt 11:2.  
• Vartannat år välja inspektor och proinspektor, enligt 

3:3. 
• För innevarande verksamhetsår välja valnämnd, 

enligt 9:1. 
• För nästkommande kalenderår välja: 

o Kårens ledamöter i Stiftelsen Chalmers 
Studenthems styrelse. 

o Kårens revisorer i Stiftelsen Chalmers 
Studenthem. 
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Läsperiod 3 6:8 Före utgången av läsperiod 3 åligger det fullmäktige att: 

• På förslag från valnämnden fastställa dagar och 
platser för val till fullmäktige. 

• Fastställa preliminär arvoderingsplan för kommande 
verksamhetsår. 

• Besluta om preliminär avsättning till 
Byggnadsfonden, som skall vara lägst 5 % av influtna 
medlemsavgifter. 

• Fastställa medlemsavgifter i Chalmers Studentkår för 
kommande hösttermin. 

• För nästkommande verksamhetsår välja ledamöter i 
Stiftelse Chalmers Studenter. 

• Fastställa värden på indikatorerna i visions- och 
uppdrags-dokumentet. 

Läsperiod 4 6:9 Före utgången av läsvecka 4 åligger det fullmäktige att: 

• Fastställa visions-och uppdragsdokumentet. 
• För nästkommande verksamhetsår välja: 

o Kårstyrelsens ordförande och vice 
ordförande. 

o Övriga ledamöter i kårstyrelsen, vilka är 
förtecknade i reglementet. 

o Övriga ledamöter i kårledningen, vilka är 
förtecknade i reglementet. 

o En auktoriserad revisionsbyrå, med en 
huvudrevisor som företräder denna. 

o Fyra lekmannarevisorer med ansvar för 
verksamhets- samt ekonomisk revision. 

o Kårens ledamöter i högskolans styrelse.  

Före utgången av läsperiod 4 åligger det fullmäktige att: 

• Fastställa preliminär verksamhetsplan för 
nästkommande räkenskapsår. 

• Fastställa preliminär budget för nästkommande 
räkenskapsår. 

• Fastställa protokoll över förrättat val till fullmäktige. 

Utlysande 6:10 Rätt att hos talman, skriftligen med angivande av ärende, 
begära utlysande av fullmäktigesammanträde tillkommer: 

• Kårstyrelsen. 
• Inspektor. 
• 10 fullmäktigeledamöter. 
• 50 medlemmar. 
• Envar av kårens revisorer. 

Fullmäktigesammanträde skall hållas inom tre veckor från 
det behörig framställan gjorts. 
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Kallelse 6:11 Kallelsen jämte preliminär föredragningslista skall utsändas 
till ledamöter och suppleanter i fullmäktige, 
studerandesektions styrelser, kårstyrelsen, 
stiftelsestyrelseledamot, direktör, revisorer, berörda 
kårfunktionärer samt inspektor och proinspektor minst två 
veckor före sammanträdet och samtidigt anslås på kårens 
anslagstavla. 

Motion 6:12 Medlem som önskar ta upp fråga på föredragningslistan skall 
anmäla detta skriftligen till talman senast fjorton dagar före 
sammanträdet. Dock skall motion gällande ändring i stadga 
eller reglemente vara talman tillhanda senast sexton dagar 
före sammanträdet. 

Kårstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över sådan fråga. 

Proposition 6:13 Proposition lägges av kårstyrelsen och skall anmälas 
skriftligen till talman senast åtta dagar före sammanträdet. 
Proposition gällande ändring i stadga eller reglemente skall 
vara talman tillhanda senast fjorton dagar före 
sammanträdet. 

Enkel fråga 6:14 Medlem kan skriftligen lämna enkel fråga till kårstyrelsens 
presidium senast tre vardagar före fullmäktigesammanträde. 

På enkel fråga skall svar ges vid sammanträdet av 
kårstyrelsens ordförande eller annan befattningshavare. 
Endast frågeställaren och den svarande har rätt att, med 
replikrätt, delta i debatten. 

Fullmäktige kan vid behandling av enkel fråga endast besluta 
om protokollsanmärkning eller utredning 

Beredning av 
ärenden 

6:15 Fullmäktiges ärenden skall beredas av kårstyrelsen. 

Interpellation 6:16 Fullmäktigeledamot kan skriftligen lämna interpellation till 
kårstyrelsens presidium senast tre vardagar före 
fullmäktigesammanträde. Interpellation kan ställas till alla 
delar av kårens verksamhet. Kårstyrelsen ansvarar för att 
interpellation besvaras. 

Debatt med anledning av interpellation är fri. Fullmäktige 
kan vid behandling av interpellation endast besluta om 
protokollsanmärkning eller utredning. 

Slutlig 
föredragningslista 
och handlingar 

6:17 Slutlig föredragningslista och till sammanträdet hörande 
handlingar skall distribueras till de som får kallelsen enligt 
6:11  senast sju dagar före sammanträde. 

Vid förhinder för fullmäktigeledamot att delta vid 
sammanträde åligger det denne att snarast meddela 
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vederbörande suppleant härom samt att till denne överlämna 
utsända handlingar. 

Extra ärenden 6:18 Vid fullmäktigesammanträde får ej till avgörande tas upp 
ärende som inte angivits på slutlig föredragningslista, såvida 
inte fullmäktige med minst fyra femtedels majoritet så 
beslutar. 

Talman 6:19 Talman kan ej vara ledamot av fullmäktige eller 
kårledningen. 

Talman eller vice talman skall leda fullmäktiges 
sammanträden i överensstämmelse med denna stadga och av 
fullmäktige fastställd sammanträdesordning. 

Närvaro-, 
yttrande-, 
förslags- och 
rösträtt 

6:20 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid 
fullmäktigesammanträde tillkommer fullmäktigeledamot och 
tjänstgörande suppleant. 

Röstning genom ombud är ej tillåten. 

Närvaro-, 
yttrande-, 
förslagsrätt 

6:21 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
fullmäktigesammanträde tillkommer suppleant till 
fullmäktige, kårledningsledamot, sektionsordförande, 
stiftelsestyrelseledamot, direktör, revisorer, talman och vice 
talman, inspektor och proinspektor, ledamöter i nämnder, 
medlem som tagit upp fråga enligt 6:12 eller 6:14 samt 
dessutom annan som fullmäktige med sig adjungerar för 
visst ärende. 

Medlemmars 
närvarorätt 

6:22 Närvarorätt vid fullmäktigesammanträde tillkommer varje 
medlem. 

Fullmäktige kan dock, om synnerliga skäl föreligger, för visst 
ärende med minst fyra femtedels majoritet besluta att över- 
läggningen skall hållas inom stängda dörrar. 

Beslutsförhet 6:23 Fullmäktige kan fatta beslut vid sammanträde som utlyses 
enligt 6:11. För beslutsförhet krävs att minst tolv ledamöter 
och tjänstgörande suppleanter är närvarande. Är färre än 
arton ledamöter och tjänstgörande suppleanter närvarande 
då beslut skall fattas, kan detta ske endast om ingen ledamot 
yrkar på bordläggning. 

Särskild stadga för beslutsförhet finns för följande frågor: 

• Val av hedersledamot 
 Enligt 2:6 

• Beslut av principiell karaktär för kårens bolag 
 Enligt 6:1 

• Extra ärende på fullmäktigesammanträde 
 Enligt 6:18 

• Beslut om stängda dörrar 
 Enligt 6:22 
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• Entledigande av stiftelsestyrelseledamot 
 Enligt 12:6 

• Upphävande av sektionsstatus 
 Enligt 16:10 

• Användning av byggnadsfond 
 Enligt 18:2 

• Stadgeändring 
 Enligt 20:2 

• Reglementesändring 
 Enligt 20:3 

• Upplösning av kåren 
 Enligt 21:1 

I övriga fall gäller som fullmäktiges beslut den mening som 
erhåller mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid lika 
röstetal gäller som fullmäktiges beslut den mening som 
biträdes av talman. 

Val 6:24 Den är vald som erhållit mer än hälften av de avgivna 
rösterna. Om sådan röstövervikt ej nås, skall omröstning ske 
mellan de två som erhållit de flesta rösterna. 

Vid lika antal röster avgör lotten. 

Omröstning 6:25 Omröstning skall ske öppet. Personval och 
misstroendevotum skall dock ske med slutna sedlar, om 
någon ledamot så begär. 

Protokoll 6:26 Vid fullmäktiges sammanträden skall protokoll föras. Detta 
skall innehålla anteckningar om ärendenas art, samtliga 
ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt särskilda 
yttranden och reservationer. 

Protokollsjustering 6:27 Protokoll justeras av fullmäktiges talman jämte två av 
fullmäktige för varje justering sammanträde särskilt utsedda 
justeringspersoner. 

Protokolls 
färdigställande 

6:28 Protokoll skall färdigställas och justeras inom tre läsveckor 
från respektive sammanträde och finnas tillgängligt på 
kårens expedition. 

Protokoll skall tillställas fullmäktigeledamöter och 
suppleanter, studerandesektionsstyrelser, 
kårstyrelseledamöter, talmanspresidium, 
stiftelsestyrelseledamot, direktör, revisorer samt inspektor 
och proinspektor. 

Tillkännagivande 6:29 Beslut av fullmäktige skall med angivande av dag för 
tillkännagivande anslås på kårens anslagstavla. 

Överklagande 6:30 Under förutsättning att kårobligatorium råder vid Chalmers 
tekniska högskola, kan beslut av fullmäktige som uppenbart 
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strider mot kårens ändamål få undanröjas av styrelsen för 
Chalmers tekniska högskola AB. 

Sådant beslut kan tas upp till prövning av ovan nämnda 
styrelse, om det inom tre veckor från den dag beslutet 
tillkännagavs begärs av minst en tiondel av kårens 
medlemmar eller minst 100 medlemmar. 

Nämnder 6:31 För göromål som är av särskilt stor betydelse för 
verksamheten har fullmäktige till sitt förfogande följande 
nämnder: 

• Chalmers Studentkårs valberedning Kapitel 8: 
• Valnämnden  Kapitel 9: 
• Besvärsnämnden  Kapitel 10: 
• Cortègens granskningsnämnd Kapitel 11: 

Nämndernas verksamhet regleras i stadga och 
arbetsbeskrivningar. 

Övriga nämnder 6:32 Fullmäktige har rätt att utse tillfälliga nämnder för speciella 
ändamål. 
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Kapitel 7 

VALORDNING 
 

Valsätt 7:1 Fullmäktige jämte suppleanter väljes årligen i fria, hemliga, 
direkta och proportionella val. Chalmers Studentkår utgör en 
valkrets. 

Rösträtt 7:2 Rösträtt har varje medlem som vid valtillfället kan uppvisa 
giltig legitimation samt finns upptagen på vallängden. 
Vallängden är en förteckning över alla kårens medlemmar 
som erlagt kåravgift för innevarande termin. Vallängden får 
delas upp mellan vallokalerna. 

Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt är ej 
tillåten. 

Valbarhet 7:3 Varje medlem är valbar till fullmäktige. För att kunna erhålla 
röster i valet måste kandidat vara valbar. 

Kandidat till fullmäktige skall före registreringstidens utgång 
uppvisa rösträttshandling för valnämnden. 

Dagar och platser för 
valförrättning 

7:4 Val till fullmäktige förrättas under minst fem dagars tid. 
Fullmäktige fastslår valperiod efter förslag från valnämnden. 
Valet skall förrättas under april eller maj månad. 

Extra val 7:5 Extra val skall utlysas om minst 20 % av kårens medlemmar 
undertecknar en skriftlig begäran om extra val. 

Extra val skall genomföras inom 60 dagar från det att sådan 
begäran inkommit till kårens inspektor. 

Nominering av kandidat 7:6 Nominering skall innehålla kandidatens namn och 
underskrift, kandidatens skriftliga medgivande till 
kandidatur, kandidatens eventuella beteckning. 

Nominering gäller för ett valtillfälle. 

Nominering skall inlämnas till valnämnden före 
registreringstidens utgång. 

Om färre än 35 kandidater nominerats till ordinarie val vid 
registreringstidens utgång inställs valet. Extra val skall då 
genomföras under oktober månad. Föregående års 
fullmäktige sitter i detta fall kvar till konstituerande 
fullmäktige hållits. Det åligger detta interimsfullmäktige att 
uppfylla samtliga åligganden som det nyvalda skulle haft. 

Valförbund 7:7 Två eller flera kandidater kan sammansluta sig till ett 
valförbund. Kandidat som ingår i valförbund kan ej ha egen 
beteckning. 
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Överenskommelsehandling 7:8 Valförbundet skall upprätta en överenskommelsehandling. 
Denna skall innehålla kandidaternas namn och underskrift i 
den ordning valförbundet önskar, valförbundets beteckning 
samt uppgift på valförbundets kontaktperson. 

Överenskommelsehandling skall inlämnas till valnämnden 
före registreringstidens utgång. 

Oberoende kandidat 7:9 Kandidat som ej ingår i valförbund är oberoende kandidat. 

Kandidats eller 
valförbunds beteckning 

7:10 Kandidat eller valförbund får ej använda beteckning som 
tillhör en studentkår eller en sammanslutning av 
studentkårer. 

Beteckning måste skilja sig tydligt från beteckningar som 
redan är registrerade för valtillfället. Valnämnden kan, då 
risk för att förväxling mellan befintliga eller tidigare 
existerande valförbund föreligger eller om föreslagen 
beteckning på annat sätt är att betrakta som olämplig, 
besluta att inte godkänna valförbunds beteckning. Det 
åligger då valförbundet inkomma med nytt förslag på 
valförbundsbeteckning. Om valförbundet vid 
registreringstidens utgång ännu inte har en godkänd 
valförbundsbeteckning beslutar valnämnden om densamma. 
Sådant beslut kan överklagas till besvärsnämnden. 

Registreringstid 7:11 Registreringstiden utgår 30 dagar före första valdagen. 
Valnämnden kan vid sammanträde besluta att förlänga 
registreringstiden. 

Dock måste kandidatlista offentliggöras enligt 9:6. Förlängd 
registreringstid och orsaken till densamma skall 
offentliggöras på kårens anslagstavlor. Om besvärsärenden 
uppkommer skall dessa vara besvärsnämnden tillhanda 
senast 7 dagar från offentliggörandet. 

Handlingarnas offentlighet 7:12 Handlingar som inlämnats till valnämnden är offentliga för 
kårens medlemmar 

Röstningsprocedur 7:13 Röstning sker via internet, på en av fullmäktige beslutad 
webbplats. Webbplatsen är densamma som föregående år om 
inget annat förslag lyfts. Denna procedur benämns 
Internetröstning. Internetröstning sker efter genomgången 
kontroll av den röstandes kårmedlemskap. 

Därefter avlägges rösten genom att den röstande väljer den 
kandidat vilken hen vill rösta på. Den röstande skickar sedan 
in sin röst genom att sända sitt val.  

Fullmäktige kan, i de fall omständigheterna kräver det, 
begära fysisk röstning för att valet ska anses demokratiskt.  

Fysisk röstning sker på insynsskyddad plats, genom att den 
röstande skriver 3 siffror för kandidat i valsedelns 3 rutor. 
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Den röstande lägger sedan valsedeln i valkuvertet och 
försluter det.  

Därefter lämnar den röstande det förslutna valkuvertet till 
valförrättaren. Samtidigt som den röstande visar sin 
legitimation för valförrättaren, markerar denne i vallängden 
att röst avgivits och lägger ned valkuvertet i valurnan. 

Om röstande inte finns upptagen i vallängden läggs 
valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter uppvisande av 
legitimation skrivs den röstandes personnummer samt 
teknologsektionstillhörighet på kuvertet, därefter läggs 
kuvertet i valurnan. Denna procedur benämns poströstning. 

Röstsammanräkning 7:14 Röstsammanräkningen är offentlig. 

Röstsammanräkningen skall vara avslutad inom tjugofyra 
timmar efter valförrättningens avslutande. 

Bestämning av 
jämförelsetal 

7:15 Av de giltiga röster som avgivits bildas för varje kandidat 
jämförelsetal enligt följande: 

Valförbunds totala röstantal beräknas som summan av 
rösterna på de kandidater som tillhör valförbundet. 

Den kandidat som, inom sitt valförbund, fått de flesta 
rösterna får som sitt jämförelsetal sitt valförbunds totala 
röstantal. Den kandidat som fått näst flest röster inom sitt 
valförbund får som sitt jämförelsetal hälften av sitt 
valförbunds totala röstantal. Vidare får den tredje 
kandidaten tredjedelen av sitt valförbunds totala röstantal 
och så vidare. 

Om flera kandidater inom samma valförbund fått samma 
röstetal, avgörs deras inbördes ordning av lotten. 

Oberoende kandidat får som sitt jämförelsetal sitt röstantal. 

Fördelning av 
fullmäktigeplatser 

7:16 Fullmäktige besätts av de trettiofem kandidater som fått 
högsta jämförelsetal bland dem som fått en procent eller mer 
av giltiga röster. Om fullmäktiges alla mandat ej är tillsatta 
avgörs resterande mandat enkom av högsta jämförelsetal. 
Vid lika stora jämförelsetal avgör högsta röstantal. Är även 
dessa lika stora avgör lotten. 

Suppleanter 7:17 För varje påbörjat tretal ordinarie fullmäktigeledamöter ett 
valförbund erhållit, utses en suppleant för valförbundet. 
Suppleanter rangordnas på samma sätt som ordinarie 
ledamöter enligt 7:16. 

Suppleanter inträder till tjänstgöring för respektive 
valförbund i den ordning de blivit valda. 
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Återbesättande av 
frånträdd fullmäktigeplats 

7:18 Om fullmäktigeledamot frånträder sin plats ersätts denne. 
Förste suppleant till den frånträdde träder in som ersättare. 
Om inte sådan finns ersätter den kandidat som har det 
högsta jämförelsetalet som inte fick ordinarie plats i 
fullmäktige vid senast hållna val. 

Ekonomiskt stöd 7:19 Stödets totala storlek skall vara en kvarts procent av summan 
av terminsavgifterna som är upptagna i den slutliga 
budgeten för verksamhetsåret. 

Stöd utgår för information och därtill relaterade kostnader. 
Stödet utbetalas mot verifikation. 

Stöd utgår med en summa per valförbund och en summa per 
kandidat. Oberoende kandidat har rätt till stöd för både 
valförbund och kandidat. 

Stöd skall vara utkvitterat mellan andra måndagen efter 
kandideringstidens utgång och första vardagen sju dagar 
efter sista valdagen. 

Valförrättning 7:20 Internetröstning skall räknas som en egen vallokal och det 
åligger valnämnden att försäkra att röstningen är 
demokratisk. 

Vid fysisk röstning skall valförrättningen i varje fysisk 
vallokal ledas av minst två valförrättare.  

Vid fysisk röstning skall röstningsproceduren efterlikna den 
ordinarie proceduren.  

Valförrättares uppgifter 7:21 Valförrättarna ansvarar för att upprätthålla ordning i 
vallokalen. 

Valpropaganda får ej förekomma i vallokal under 
valförrättningen. 

Som valförrättare får inte samtidigt i samma vallokal 
tjänstgöra två kandidater som tillhör samma valförbund. 

Valsedel och valkuvert vid 
fysisk röstning 

7:22 Fysisk röstning sker genom markering på gul valsedel som 
valnämnden har låtit framställa. På valsedel skall stå, 
uppifrån räknat, ”fullmäktigeval”, åtföljt av tre rutor och 
längst ner en mening som lyder ”Skall vara en siffra i varje 
ruta!” 

Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria från 
särskiljande kännetecken. 

Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall tillhandahållas i 
vallokalen.  

Valförrättningens 
avslutande 

7:23 Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats skall 
informationen från röstningssystemet exporteras av en av 
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kårstyrelsen utsedd kontrollant samt två representanter från 
valnämnden. 

Vid fysisk röstning följs följande procedur: Sedan 
valförrättningen avbrutits eller avslutats skall den fysiska 
valurnan tömmas under uppsikt av en valförrättare, en av 
kårstyrelsen utsedd kontrollant samt en representant från 
valnämnden. Valkuverten räknas och antal, vallokal samt 
tidpunkt antecknas på ett kuvert i vilket valkuverten 
placeras. Kuvertet signeras av valförrättare, oberoende 
kontrollant och representant från valnämnden samt 
igenlackas av någon av dessa. Kuverten skall sedan förvaras 
säkert tills röstsammanräkningen sker 

Röstsammanräkning 7:24 Röstsammanräkningen skall ske under ett av valnämndens 
sammanträden under kontroll av minst tre av kårstyrelsen 
utsedda röstberättigade. Dessa får ej kandidera i valet eller 
ingå i valnämnden. 

Vid fysiskt val kontrolleras sedan internetröster, fysiska 
rösterna och poströsterna gentemot vallängden enligt 7:28. 
Under röstsammanräkningen bryts sedan de giltiga kuverten 
vari valsedlarna från den fysiska röstningen och/eller 
poströstningen förvarats. 

Giltiga röster från internetröstning och fysisk röstning 
summeras efter kontrollen enligt 7:28 för var kandidat.  

Ogiltig valsedel 7:25 Valsedel är ogiltig om kandidats nummer har antecknats så 
att det inte fullständigt klart framgår vilken kandidat 
röstaren har avsett. 

Finns i valkuvert en giltig valsedel och en eller flera blanka 
skall endast den med giltig markering räknas. Finns flera på 
annat sätt olika valsedlar, är de alla ogiltiga. 

Blank valsedel 7:26 Valsedel utan nummer eller med siffran 0 (noll) i varje ruta 
räknas som blank i valet. Finns i valkuvert flera blanka 
valsedlar får endast en räknas. 

Informationsverksamhet 7:27 I kårtidningen Tofsens valbilaga får de i fullmäktigevalet 
registrerade valförbunden disponera lika stort utrymme 
vardera intill det totala sidantal som valnämnden beslutar. 
Dock skall varje valförbund få disponera minst en sida. Dessa 
sidor betalas av valnämnden. 

Utöver ovan angivna utrymmen skall oberoende kandidater 
tillsammans få disponera lika stort utrymme som ett 
valförbund. Dock skall varje oberoende kandidat garanteras 
minst en fjärdedel av det utrymme varje valförbund 
disponerar. 
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Information publicerad i valbilagan är ej att likställa med 
kandidatlista. 

Kontroll av röster 7:28 Inför röstsammanräkningen enligt 7:24 ska samma dag 
vallängden uppdateras enligt 7:2.  

Efter valförrättningens slut och innan röstsammanräkningen 
ska internetröster, fysiska röster och poströster kontrolleras 
gentemot varandra och vallängden.  

Om poströstande finns med i vallängden men inte redan är 
markerad, markeras denne i vallängden, kuvertet bryts och 
valkuvertet läggs i valurnan. 

Om röstande redan är markerad i vallängden förklaras den 
poströsten ogiltig och makuleras. 

Internetröstning anses sekundär till fysisk röstning. Om 
röstande finns markerad i vallängden eller ej finns med i 
vällängden förklaras internetröstningen ogiltig och 
makuleras.  

Kontroll av röster ska ske under ett av valnämndens 
sammanträden under kontroll av minst tre av kårstyrelsen 
utsedda röstberättigade. Dessa får ej kandidera i valet eller 
ingå i valnämnden. 
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Kapitel 8 

CHALMERS STUDENTKÅRS VALBEREDNING 
 

Uppgifter 8:1 Valberedningen skall bereda: 

• val som förrättas av fullmäktige, undantaget kårens 
externa ledamöter i styrelserna för kårens bolag och 
dess dotterbolag, nämnder samt lekmannarevisorer  

• val av ordförande och, i förekommande fall, kassör i 
samtliga kommittéer 

• val av samtliga medlemmar i CCC 
• val av övriga ledamöter i Cortègens 

granskningsnämnd 

Sammansättning 8:2 Valberedningen består av fem till åtta ledamöter. Ordförande 
utses inom gruppen vid det första sammanträdet. 

Sammanträden 8:3 Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
Kårstyrelsens presidium kallar till det första sammanträdet, 
samt öppnar och leder sammanträdet till dess ordförande 
valts. 

Beslutsförhet 8:4 Valberedningen är beslutför om en majoritet, dock minst tre, 
av dess ledamöter är närvarande. Som valberedningens 
beslut gäller den mening som erhåller flesta antalet röster. 
Vid lika antal röster avgör lotten. 

Åliggande 8:5 Det åligger valberedningen att avge fullständigt namnförslag 
avseende de val som skall förrättas av fullmäktige eller 
kårstyrelsen, i så god tid att förslaget kan utsändas senast sju 
dagar före ifrågavarande val. 

Protokoll 8:6 Vid valberedningens sammanträden skall minst 
minnesanteckningar föras. Vid beslut skall protokoll föras. 

Nominering vid 
sammanträde 

8:7 Vid valtillfället må ytterligare nominering ske. 

Referensgrupp 8:8 Till sin hjälp har valberedningen en referensgrupp, vald av 
kårstyrelsen, bestående av tre till fem  
kårledningsledamöter. Referensgruppen åligger att stödja 
valberedningen samt vara behjälpliga att bereda underlag till 
genomförande och fortsatt utveckling av processen för 
rekrytering av nästkommande verksamhetsårs kårledning. 

Valberedningen är sammankallande för referensgruppen. 
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Kapitel 9 

VALNÄMNDEN 
 

Sammansättning 9:1 Valnämnden handhar valet. Fullmäktige utser ordförande, 
vice ordförande, sekreterare samt fyra övriga ledamöter i 
valnämnden. 

En majoritet av ledamöterna får ej kandidera i samma 
valförbund. 

Beslutsförhet 9:2 Valnämnden är beslutför om ordföranden eller vice 
ordföranden jämte ytterligare tre ledamöter är närvarande, 
samt om inget valförbund är i majoritet. 

Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. 

Sammanträde 9:3 Vid valnämndens sammanträden skall minst 
minnesanteckningar föras. Vid beslut skall protokoll föras. 
Protokoll skall justeras av minst en ledamot i valnämnden. 

Åliggande 9:4 Valnämnden åligger att: 

• Organisera och genomföra val till fullmäktige i 
enlighet med dessa stadgars kapitel 7. 

• Till fullmäktige inkomma med förslag på dagar och 
platser för val till fullmäktige. 

• Vid sammanträde eventuellt fastställa tider och 
lokaler för valförrättning, utöver de av fullmäktige 
beslutade. 

• Senast fyrtio dagar före första valdagen anslå datum 
för valförrättning, sista dag för registrering av 
kandidat och valförbund samt kännetecken på 
rösträttshandling på kårens anslagstavlor. 

• Senast arton dagar före första valdagen anslå tider 
och lokaler för valförrättning på kårens 
anslagstavlor. 

• Senast tolv dagar efter registreringstidens utgång, 
dock aldrig senare än tio dagar innan första 
valdagen, på kårens anslagstavla offentliggöra 
kandidatlista och eventuellt förekommande 
valförbund. 

• Senast tio dagar före första valdagen tillhandahålla 
valsedlar och kandidatlista på kårens expedition. 

• Utse och instruera valförrättare. 
• Anslå ett exemplar av denna valordning samt 

eventuella anvisningar för röstförfarandet i vallokal. 
• Vid sammanträde räkna fram valresultat och anslå 

detta på kårens anslagstavlor i 
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sammanträdesprotokoll redogöra för registrerade 
kandidater, valförbund och valresultat. 

• Senast fem dagar efter valförrättningens avslutande 
inge detta protokoll till fullmäktige, samt 

• Se till att samtliga avgivna röstsedlar från valet 
förvaras säkert till dess att nästa val är genomfört. 

• Marknadsföra fullmäktigevalet både med avseende 
på såväl kandideringsperioden som valet. 

Registrering av 
kandidat och 
valförbund 

9:5 Valnämnden skall, om nominering av kandidat skett enligt 
7:11, registrera kandidat och kandidatens beteckning, såvida 
den inte strider mot 7:10. 

Valnämnden skall, om överenskommelsehandling enligt 7:8 
inkommit, registrera valförbund och valförbundets 
beteckning, såvida den inte strider mot 7:10. 

Kandidatlista 9:6 En kandidatlista för fullmäktigevalet skall upprättas av 
valnämnden. 

Kandidatlistan ska innehålla valförbund och oberoende 
kandidater som är registrerade enligt 7:11. 

Valförbundens och de oberoende kandidaternas inbördes 
ordning på listan skall lottas. 

Valförbundens inbördes kandidatordning skall 
överensstämma med överenskommelsehandlingens. 

Valförbundens och de oberoende kandidaternas eventuella 
beteckningar skall antecknas klart synligt. 

Samtliga kandidater skall numreras med början från 101. 
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Kapitel 10 

BESVÄRSNÄMNDEN 
 

Besvärsnämnd 10:1 Besvär över vad som förekommit i samband med val anföres 
hos en besvärsnämnd bestående av inspektor, tillika 
besvärsnämndens ordförande, fullmäktiges talman samt tre 
ledamöter och en suppleant, vilka väljs av fullmäktige och ej 
får kandidera i valet. 

Ledamot av besvärsnämnden får ej vara ledamot av 
valnämnden. 

Då fullmäktiges talman själv kandiderar i fullmäktigevalet 
ersätts denna av vice talman. Om även denna kandiderar 
inträder suppleant. 

Befogenheter 10:2 Besvärsnämnden har i fråga om besvär befogenhet att 
besluta över valförfarandets giltighet och kan ålägga 
valnämnden nödvändiga åtgärder 

Besvär 10:3 Medlem som anser att fastställd valordning ej följts kan 
anföra besvär: 

• I fråga om registrering av kandidater eller valförbund 
senast sju dagar efter valnämndens offentliggörande 
av dessa. 

• I fråga om kandidatlistans fastställande senast sju 
dagar efter valnämndens offentliggörande av denna. 

• I fråga om valförfarandet, röstsammanräkningen 
eller mandatfördelningen senast sju dagar efter 
valresultatets kungörande. 

Åtgärder 10:4 Finner besvärsnämnden efter besvär att fel begåtts som kan 
inverka eller har inverkat på valets utgång skall 
besvärsnämnden ålägga valnämnden att låta göra om de 
delar av valet eller förberedelserna för detta som felet berört. 

Avrapportering 10:5 Besvärsnämnden avrapporterar till fullmäktiges 
sammanträde enligt 6:9, där valresultatet fastställes. 
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Kapitel 11 

CORTÈGENS GRANSKNINGSNÄMND 
 

Cortègens 
granskningsnämnd 

11:1 Cortègens granskningsnämnd har till uppgift att: 

• Granska Cortègen och dess program. 

Sammansättning 11:2 Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor 
samt fyra till fem ledamöter varav en från kårstyrelsen. 

Inspektor är ordförande i Cortègens granskningsnämnd. 
Inspektor har vetorätt vad gäller utformningen av Cortègen 
och dess program. 

Sammanträden 11:3 Cortègens granskningsnämnd sammanträffar med 
Cortègecommittén efter önskemål från ledamot ur endera 
organet. 

Vid granskningsnämndens sammanträden skall minst 
minnesanteckningar föras. Vid beslut skall protokoll föras. 
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Kapitel 12 

STIFTELSESTYRELSELEDAMOT 
 

Bakgrund 12:1 De studerande vid Chalmers tekniska högskola äger rätt att 
utse en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska 
högskola enligt stiftelsens stiftelseförordnande. 

Ledamoten i stiftelsens styrelse, nedan benämnd 
styrelseledamot, behöver ej vara medlem i kåren. 

Åligganden 12:2 Styrelseledamot skall i frågor som ankommer på stiftelsens 
styrelse anföra de studerandes önskemål och erfarenheter. 

Styrelseledamoten skall hålla fullmäktige underättat om 
stiftelsestyrelsens göranden och minst en gång om året 
avlägga skriftlig rapport. 

Rättigheter 12:3 Styrelseledamoten äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
vid fullmäktiges sammanträden. 

Mandatperiod 12:4 Fullmäktige väljer styrelseledamot för en tid av minst tre och 
högst fem år. 

Fyllnadsval 12:5 Avsäger sig styrelseledamoten sitt uppdrag under 
innevarande mandatperiod skall fyllnadsval ske för 
återstoden av mandatperioden. Fyllnadsval sker på samma 
sätt som ordinarie val. 

Misstroendeförklaring 12:6 Möjlighet att misstroendeförklara styrelseledamot 
tillkommer: 

• Inspektor 
• Talman 
• Kårstyrelsen 
• 10 fullmäktigeledamöter 
• Minst 10 % av kårens medlemmar  

Misstroendevotum genomförs av fullmäktige vid det 
fullmäktigesammanträde som hålls tidigast fjorton dagar 
efter en skriftlig begäran inkommit till talmanspresidiet. 

Misstroendeförklaring bifalles om minst fyra femtedelar av 
de närvarande fullmäktigeledamöterna röstar ja i frågan. 

Om begäran om nyval bifalles av fullmäktige skall vid 
fullmäktiges nästkommande sammanträde valkommission 
väljas och styrelse- ledamoten utses som vid ordinarie val. 

Fyllnadsval sker för återstoden av mandatperioden. 

Valkommission 12:7 Förslag på ledamot lämnas av en valkommission. 
Valkommissionen utses av fullmäktige, senast tre månader 
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före det fullmäktigesammanträde då styrelseledamot skall 
utses. 

Valkommissionen består av kårens inspektor, kårens talman, 
två fullmäktigeledamöter och en kårstyrelseledamot. 

Kårens talman är ordförande i valkommissionen och kallar 
till möten. 

Valkommissionen är beslutför då minst fyra av dess 
ledamöter är närvarande. Som valkommissionens beslut 
gäller den mening som erhåller flest antal röster. Vid lika 
antal röster avgör lotten. 

Valkommissionens sammanträden skall protokollföras. 

Nominering 12:8 Det åligger valkommissionen att avge namnförslag på 
styrelseledamot i så god tid att förslaget kan utsändas senast 
två veckor före det fullmäktigesammanträde då 
styrelseledamot skall utses. 

Efter valkommissionens förslag är utsänt kan enskild 
fullmäktigeledamot, studerandesektions ordförande eller 
kårstyrelsen lämna ytterligare förslag på styrelseledamot. 
Sådant förslag skall inlämnas skriftligt till kårens talman i så 
god tid att förslaget kan utsändas senast sju dagar före det 
fullmäktigesammanträde då styrelseledamot skall utses. 

Fri nominering tillämpas ej vid val av styrelseledamot. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 STADGA 

2021-03-03 

 29 av 42   

 

Kapitel 13 

KÅRSTYRELSEN 
 

Befogenheter 13:1 Kårstyrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga, 
befintligt reglemente samt av fullmäktige fattade beslut, den 
omedelbara ledningen av kårens verksamhet. 

Kårstyrelsen är fullmäktiges ställföreträdare. Beslut som 
fattas med det utökade mandat som egenskapen som 
fullmäktiges ställföreträdare medger skall lyftas till 
fullmäktige för fastställande. 

Sammansättning 13:2 Kårstyrelsen består av ett presidium och övriga ledamöter. 
Presidiet består av ordförande och vice ordförande. 
Kårstyrelsens övriga ledamöter förtecknas i reglemente. 

Kårstyrelseledamot skall vara myndig. 

Åligganden 13:3 Kårstyrelsens ordförande har åligganden enligt reglemente. 

Presidiet åligger att inom sig fördela det arbete som 
reglementet ålägger presidiet. 

Kårstyrelsen åligger, i den mån det ej enligt stadgarna 
ankommer på annat organ inom kåren att: 

• Planera, samordna och leda kårens verksamhet i alla 
dess delar. 

• Förvalta kårens tillgångar och skulder. 
• Utse ledamöter i kommittéer samt förtroendevalda i 

de organ till vilka fullmäktige ej utsett dessa. 
• Bereda på fullmäktige ankommande ärenden. 
• I samråd med talman fastställa dag och tid för 

fullmäktiges sammanträde och utsända kallelse och 
de handlingar som till dessa sammanträden hör. 

• Verkställa av fullmäktige fattade beslut såvida 
fullmäktige ej annat beslutar. 

• För kommande räkenskapsår upprätta förslag till 
preliminär budget för kårens verksamhet. 

• För kommande räkenskapsår upprätta förslag till 
preliminär verksamhetsplan för kårens verksamhet. 

• Efter tilländalupet räkenskapsår upprätta 
verksamhetsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning samt förslag till disposition av 
överskott eller täckande av underskott. 

• Anställa och entlediga direktör vid kåren. 
• Fastställa instruktioner för de kårens organ, 

förtroendevalda och anställda som ansvarar för sin 
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verksamhet inför kårstyrelsen samt övervaka dessas 
arbete. 

• Övervaka och beakta vad som stadgas om kårens 
ekonomi. 

• I övrigt handlägga de frågor som ej ankommer på 
fullmäktige. 

Sammanträden 13:4 Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller 
vid förfall för denne av vice ordföranden. Rätt att begära 
utlysande av sammanträde med kårstyrelsen tillkommer: 

• varje styrelseledamot. 
• envar av revisorerna. 
• inspektor. 

Kårstyrelsesammanträde skall hållas inom en vecka från det 
behörig framställan gjorts. 

Kallelse m.m. 13:5 Kallelse, föredragningslista och samtliga till sammanträdet 
hörande handlingar skall utsändas minst tre dagar före 
sammanträdet. 

Beslutsförhet 13:6 Kårstyrelsen är beslutför om ordförande eller vice ordförande 
samt totalt fler än 2/3 av kårstyrelsens ledamöter är 
närvarande. 

Sammanträdesdeltagarnas 
rättigheter 

13:7 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid kårstyrelsens 
sammanträden tillkommer kårstyrelsens ledamöter. 

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid kårstyrelsens 
sammanträde tillkommer övriga som kårstyrelsen med sig för 
viss fråga adjungerar. 

Protokoll 13:8 Vid kårstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. 
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Kapitel 14 

KÅRENS ENHETER 
 

Enheter 14:1 Kårens ledning är uppdelad i olika enheter och utgör 
tillsammans kårledningen. Samtliga enhetsordföranden är 
ledamöter i kårstyrelsen. 

Befogenheter 14:2 Enheter bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som 
behandlas av kårstyrelsen alternativt inom enheten, samt 
verkställer av kårstyrelsen alternativt enhetsledningen 
fattade beslut. 

Enheterna 14:3 Kårens enheter förtecknas i reglemente. 

Sammansättning 14:4 Enhetsledningen består av en ordförande, ingen, en eller 
flera viceordföranden samt övriga ledamöter valda av 
fullmäktige. 

Verksamhet 14:5 Enheternas verksamhet regleras i reglemente och gällande 
arbetsbeskrivningar. 

Samarbetsorgan 14:6 Till förfogande för varje enhet finns samarbetsorgan, vilka 
finns förtecknade i reglementet. 
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Kapitel 15 

KOMMITTÉER 
 

Kommittéer 15:1 För beredning och handläggning av speciella frågor har 
kårstyrelsen till sitt förfogande kommittéer. 

Val 15:2 Kommittéernas ledamöter skall väljas av kårstyrelsen, med 
undantag av ordförande tillika kassör i CHARMkommittén. 
Kommittéernas ordförande och kassör skall vara myndiga. 

Kommittéerna 15:3 Kårens kommittéer förtecknas i reglemente. 

Verksamhet 15:4 Kommittéernas verksamhet regleras i reglemente och 
instruktioner. 

Övriga 
kommittéer 

15:5 Kårstyrelsen har rätt att utse tillfälliga kommittéer för 
speciella ändamål. 
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Kapitel 16 

STUDERANDESEKTIONER 
 

Sektion 16:1 Studerandesektion (sektion) är en sammanslutning av kårens 
medlemmar inom ett eller flera utbildningsprogram vid 
högskolan. 

Till kåren anslutna studerandesektioner förtecknas i 
reglemente. 

Medlemskap 16:2 Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som svarar mot 
det utbildningsprogram vid vilken han/hon studerar, om 
sådan finns reglementerad. 

Ändamål 16:3 Sektion skall verka för sammanhållning mellan sina 
medlemmar och skall tillvarata deras gemensamma intressen 
i utbildningsfrågor och studiesociala frågor. 

Rättigheter 16:4 Sektion har rätt att: 

• Associera sig med Chalmers Studentkårs namn och 
emblem. 

• Utse representanter i Chalmers Studentkårs utskott. 

Skyldigheter 16:5 Sektion är skyldig att: 

• Värna om Chalmers Studentkårs goda namn och 
rykte. 

• Utse representanter i Chalmers Studentkårs utskott. 
• Om kårstyrelsen så delegerar tillsätta representanter 

i högskolans organ. Då flera sektioner är aktuella för 
representation avgör kårstyrelsen vilken av dessa 
som skall tilldelas mandatet. 

• Följa kårens stadga, reglemente, policydokument 
samt av kåren fattade beslut. 

• Handha sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

Räkenskapsår 16:6 Sektionernas räkenskapsår är kalenderår eller brutet 
kalenderår enligt respektive sektions stadga. 

Stadga 16:7 Sektion skall ha en av kårstyrelsen godkänd stadga, som inte 
får strida mot bestämmelser i denna kårens stadga eller 
reglemente. Sektions stadga skall vila på en demokratisk 
grund. 

Sektions stadga skall innehålla bestämmelser om: 

• ansvar 
• ekonomi 
• organisation 
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• upplösning 

Sektionsmötet 16:8 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 
Sektionsmötet sammanträder på kallelse av 
sektionsstyrelsen. 

Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och 
rösträtt vid sektionsmöte. Kårledningsledamot och kårens 
inspektor har närvaro- och yttranderätt. 

Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av 
sektionsmöte tillkommer: 

• sektionsstyrelseledamot 
• inspektor 
• kårstyrelsen 
• sektionens revisorer 
• 25 sektionsmedlemmar 

Sektionsmöte skall hållas inom tre veckor från det behörig 
framställan gjorts. 

Granskning av 
verksamhet och 
ekonomi 

16:9 Sektions verksamhet och ekonomi granskas av respektive 
sektions revisorer. Ansvarsfrihet beslutas av sektionsmötet. 

Upphävande av 
sektionsstatus 

16:10 Sektionen kan fråntagas sin sektionsstatus om: 

• De åligganden som beskrivs i denna stadga ej 
uppfylls. 

• Sektionen bedriver verksamhet som är skadlig för 
kåren. 

Fullmäktige upphäver sektionsstatus. Beslut skall fattas med 
minst 2/3 majoritet. 

Sektion skall beredas möjlighet att yttra sig innan 
fullmäktige beslutar om upphävande av sektionsstatus. 

Överklagande av 
beslut 

16:11 Beslut vid sektion som strider mot kårens stadgar, 
reglemente, policydokument eller beslut får undanröjas av 
kårens fullmäktige. 
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Kapitel 17 

KÅRFÖRENINGAR 
 

Kårföreningar 17:1 Kårföreningsstatus beslutas av kårstyrelsen.  

Kårförening förtecknas i reglemente. 

Rättigheter 17:2 Kårförening har rätt att associera sig med Chalmers 
Studentkårs namn och emblem. 

Skyldigheter 17:3 Kårförening är skyldig att värna om Chalmers Studentkårs 
goda namn och rykte. 

Kårförening är skyldig att följa kårens stadga, reglemente, 
policys samt av kåren fattade beslut. Kårförening åligger 
även att handha sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

Stadga 17:4 Föreningen skall ha en av kårstyrelsen godkänd stadga, som 
inte får strida mot bestämmelser i denna kårens stadga eller 
reglemente. Förenings stadga skall vila på en demokratisk 
grund. 

Förenings stadga skall innehålla bestämmelser om: 

• Ändamål 
• Medlemskap 
• Ekonomi 
• Organisation 
• Upplösning 

Större delen av föreningens medlemmar skall vara 
medlemmar i kåren. 

Registrering 17:5 Kårförening skall vara registrerad hos skattemyndighet och 
inneha eget organisationsnummer. 

Granskning av 
verksamhet 

17:6 Förenings ekonomi skall granskas av egna revisorer. 
Förenings verksamhet granskas av kårens lekmannarevisorer 

Upphävande av 
kårföreningsstatus 

17:7 Föreningen kan fråntagas sin kårföreningsstatus om: 

• De åligganden som beskrivs i denna stadga ej 
uppfylls. 

• Föreningen bedriver verksamhet som är skadlig för 
kåren. 

• Handlingar för föregående verksamhetsår ej är 
tillgängliga för granskning senast den 15:e 
september. 

• Verksamhet inte längre bedrivs. 
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Beslut om upphävande av kårföreningsstatus fattas av 
kårstyrelsen. Sådant beslut skall sedan fastställas av 
fullmäktige. 

Föreningen skall beredas möjlighet att yttra sig innan 
kårstyrelsen beslutar om upphävande av kårföreningsstatus. 
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Kapitel 18 

KÅRENS EKONOMI 
 

Förmögenhetsförvaltning 18:1 Kårens tillhörigheter i fast och lös egendom bör förvaltas så 
att kårens förmögenhet ej minskas. 

Fonder 18:2 Byggnadsfonden skall främst användas till underhåll av 
kårens byggnader och ersättningsanskaffning av kårens 
inventarier. 

Beslut om uttag ur byggnadsfonden fattas av fullmäktige 
varvid fordras att minst två tredjedelar av antalet närvarande 
ledamöter är om beslutet ense. 

Kårens övriga fonder förtecknas i reglemente. 

Firmateckning 18:3 Kårens firma tecknas, förutom av kårstyrelsen, av två av 
följande i förening: 

• Ordförande i kårstyrelsen 
• Vice ordförande i kårstyrelsen 
• Direktör 

Kårstyrelsen må för särskilt fall utse speciell firmatecknare. 

Budget 18:4 Upprättande av förslag till budget sker av kårstyrelsen. 

Mandat 18:5  

Kårstyrelsen ansvarar för de utbetalningar som skall göras i 
enlighet med fastställd budget. Vidare har kårstyrelsen 
mandat att fatta beslut om utgifter nödvändiga för kårens 
löpande förvaltning.  

Utöver detta har kårstyrelsen rätt att besluta om 
investeringar upp till två prisbasbelopp per beslut. 

Rapportering 18:6 Kårstyrelsen åligger att rapportera om avvikelser från 
fastställd budget samt beslutade investeringar till senast det 
andra ordinarie följande fullmäktigesammanträdet. 

Räkenskapsår 18:7 Kårens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni. 
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Kapitel 19 

REVISION OCH ANSVARSFRIHET 
 

Revisorer 19:1 För granskning av kårens förvaltning i alla dess delar samt 
kårföreningsstyrelses förvaltning utses fem revisorer. En 
revisor skall vara auktoriserad. 

Revisor skall vara myndig. 

Revisor kan ej inneha annan förtroendepost med ekonomiskt 
ansvar eller verksamhetsansvar, utom fullmäktige, inom 
kåren. Av revisor krävs ej medlemskap i kåren. 

Åligganden 19:2 Revisorerna åligger att: 

• Under året kontinuerligt granska räkenskaper, 
förvaltning och verksamhet. 

• Granska eller låta granska alla de handlingar genom 
vilka kännedom om förvaltningen och verksamheten 
kan vinnas. 

• Senast åtta dagar före det fullmäktigesammanträde 
som skall behandla revisorernas berättelse, enligt 
6:7, vara färdiga med sin granskning av 
verksamheten för föregående räkenskapsår. 

• Över sin granskning avge revisionsberättelse. 

Revisionsberättelse skall innehålla yttrande angående 
ansvarsfrihet för berörda organ, tjänstemän och funktionärer 
samt vidare uttalande angående fastställande av resultat- 
och balansräkning samt framställt förslag till disposition av 
överskott eller täckande av underskott. 

Ansvarsfrihet 19:3 Ansvarsfrihet är beviljad kårstyrelse, direktör, övrigt organ 
eller vald funktionär då fullmäktige fattat beslut om detta. 

Om ansvarsfrihet inte beviljas, och talan mot förvaltning för 
det räkenskapsår redovisningen avser inte skett inom ett år 
efter det att redovisningshandlingar och revisionsberättelser 
framlades för fullmäktige, skall ansvarsfrihet anses beviljad. 

Handlingar 19:4 Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas 
revisorerna efter avslutat verksamhetsår. 

Auktoriserad 
revision 

19:5 Kårens ekonomiska verksamhet, förutom kårföreningar, skall 
granskas av auktoriserad revisor. 
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Kapitel 20 

STYRDOKUMENT 
 

Styrdokument 20:1 Förutom denna stadga finns reglemente, 
arbetsbeskrivningar, instruktioner, åsiktsprogram, 
policydokument, Visions- och uppdragsdokument, planer 
samt ägardirektiv. 

Stadgeändring 20:2 Denna stadga ändras av fullmäktige. Fråga om ändring av 
stadga skall finnas upptaget på kallelse till 
fullmäktigesammanträde och förslaget skall distribueras 
senast två veckor före sammanträdet. 

För ändring av denna stadga krävs likalydande beslut vid två 
fullmäktigesammanträden åtskilda av val till fullmäktige 
eller likalydande beslut vid två på varandra följande 
fullmäktige- sammanträden med minst en månads 
mellanrum vid vilka minst tre fjärdedelar av antalet 
närvarande ledamöter är om beslutet ense. 

Reglementesändring 20:3 Reglemente fastställes och ändras av fullmäktige. Fråga om 
fastställande eller ändring av reglemente skall finnas 
upptaget på kallelse till fullmäktigesammanträde och 
förslaget skall distribueras senast två veckor före 
sammanträdet. 

För fastställande och ändring av reglemente vid ett 
fullmäktige- sammanträde fordras att minst tre fjärdedelar 
av antalet närvarande ledamöter är om beslutet ense. 
Fastställande och ändring av reglemente kan även ske vid två 
på varandra följande fullmäktigesammanträden, med minst 
en månads mellanrum, om mer än hälften av antalet 
närvarande ledamöter är om beslutet ense. 

Chalmers tekniska 
högskola 

20:4 Under förutsättning att kårobligatorium råder vid Chalmers 
tekniska högskola krävs för ändring av stadgebestämmelser 
rörande 

• Kårens ändamål. 
• Kårens organisation. 
• Rätt till inträde och utträde ur kåren. 
• Avgifter till kåren. 
• Hur kårens beslut tillkännages. 
• Rätt för styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB 

att undan- röja beslut som uppenbart strider mot 
kårens ändamål. 
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att styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB fastställer 
dessa innan de äger giltighet. 

Tolkningstvist 20:5 Uppstår tvist om denna stadgas tolkning skall frågan 
hänskjutas till inspektor för avgörande. 

Arbetsbeskrivning 20:6 Arbetsbeskrivningar för nämnder fastställes av fullmäktige. 

Instruktion 20:7 Instruktion fastställes av kårstyrelsen för direktören samt för 
de av kårens organ och förtroendevalda som inför 
kårstyrelsen ansvarar för sin verksamhet. 

Åsiktsprogram 20:8 Åsiktsprogram fastställes och ändras av fullmäktige. 

Kårens åsikter redovisas i Chalmers Studentkårs 
Åsiktsprogram. 

Policydokument 20:9 Policy fastställes och ändras av fullmäktige. Kårens 
policydokument förtecknas i reglemente. 

En policy är en förordning för hur Chalmers Studentkårs 
verksamhet ska bedrivas och som inte finns stadgat, 
reglementerat eller instruerat. Policy ska inte uttrycka en 
åsikt. 

Visions- och 
uppdragsdokument 

20:10 Visions- och uppdragsdokumentet fastställes och ändras av 
fullmäktige. 

Visions- och uppdragsdokumentet beskriver kårens 
långsiktiga vision samt de uppdrag som kåren ålagts att 
utföra av medlemmarna. 

Plan 20:11 Planer fastställes av kårstyrelsen, undantaget 
verksamhetsplan som fastställes av fullmäktige. 

Handlingsplaner ska vara tidsbestämda och löper till dess 
slutdatum. 

Ägardirektiv 20:12 Ägardirektiv fastställs på bolagsstämman efter förslag från 
fullmäktige. 

Ägardirektiven styr kårens krav på AB Chalmers Studentkårs 
företagsgrupp när det gäller uppdrag, riktlinjer och 
rapportering. 
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Kapitel 21 

KÅRENS UPPLÖSNING 
 

 21:1 Om förutsättningarna för att driva kårens verksamhet i 
enlighet med dess ändamål i väsentlig utsträckning 
förändras, kan kåren - i den utsträckning den regleras av 
denna stadga -förklaras upplöst genom beslut av fullmäktige. 

 

För beslut om upplösande av kåren krävs likalydande beslut 
vid två fullmäktigesammanträden åtskilda av val till 
fullmäktige vid vilka minst tre fjärdedelar av antalet 
ledamöter är om beslutet ense 

 21:2 Skulle kåren upplösas på sätt som anges ovan skall samtliga 
dess tillgångar och skulder, som framgår av upprättad 
balansräkning -i den mån villkor för statlig och kommunal 
bidragsgivning ej innehåller förbehåll häremot -i och med 
upplösningen anses ha tillfallit Stiftelsen Chalmers 
Studenter. 

Kommentarer:  Stiftelsen Chalmers Studenter stiftades av fullmäktige på sitt 
sammanträde 1974-10-24. 

 

Bakgrunden var den utredning som då utfördes angående 
kårobligatoriet. En konsekvens som kunde bli följden av att 
kårobligatoriet avskaffades var att staten skulle konfiskera 
studentkårernas tillgångar. För att undvika att detta skulle 
drabba Chalmers Studentkår stiftades ovan nämnda stiftelse. 
De tillgångar som Chalmers Studentkår besitter vid den 
tidpunkt då kåren upplöses tillfaller i samma ögonblick 
Stiftelsen Chalmers Studenter. Det blir således juridiskt 
omöjligt för någon utomstående att lägga beslag på 
Chalmers Studentkårs tillgångar om Chalmers Studentkår 
skulle upplösas. 

 

Enligt stadgan för Stiftelsen Chalmers Studenter är 
stiftelsens ändamål att främja de studerandes undervisning 
och utbildning vid Chalmers tekniska högskola (eller dess 
framtida motsvarighet) främst genom tillhandahållandet av 
kompendier och annat studiemateriel samt genom 
tillhandahållandet av gemensamma lokaler och andra 
anordningar för de studerande. 
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Så länge som Chalmers Studentkår existerar utser Chalmers 
Studentkårs fullmäktige stiftelsestyrelsens ordförande, vice 
ordförande samt fem övriga ledamöter. Dessutom skall 
Chalmers Studentkårs fullmäktige utse en revisor jämte 
suppleant till denne. Om Chalmers Studentkår upplöses 
övertas dessa uppgifter av Stiftelsen Chalmers Studenters 
fullmäktige, vilket utses av de inskrivna och 
studieberättigade vid Chalmers tekniska högskola (eller dess 
framtida motsvarighet) i proportionella val 
utbildningslinjevis (eller motsvarande). 

 

Till styrelsen skall en ledamot utses av Chalmerska 
Ingenjörsföreningen. Chalmerska Ingenjörsföreningen skall 
dessutom utse en auktoriserad revisor jämte suppleant till 
denne. Chalmers tekniska högskolas Konsortium (eller dess 
framtida motsvarighet) utser även det ledamot till stiftelsens 
styrelse. 

 

Så länge som Chalmers Studentkår existerar är det Chalmers 
Studentkårs fullmäktige som äger rätt att ändra på Stiftelsen 
Chalmers Studenters stadga och på samma sätt som val till 
styrelse tas denna uppgift över av Stiftelsen Chalmers 
Studenters fullmäktige om Chalmers Studentkår skulle 
upplösas. 

 


