Saco studentråds
stadga
Senast uppdaterad på Saco studentråds
kongress 2020 och antagen av Sacos
styrelse den 8 december 2020.
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Allmänna bestämmelser
§ 1 Ändamål
Saco studentråd är ett partipolitiskt obundet rådgivande organ till Sacos
styrelse och ett samverkansorgan för Sacoförbundens studentsektioner.
Saco studentråd driver frågor av betydelse för studentsektionerna i
Sacofederationen baserat på högre utbildning, kunskap och kompetens.
Saco studentråd delar Sacos vision om ett kunskapssamhälle för alla, med
hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under
ansvar.

§ 2 Sammansättning
Saco studentråd är en sammanslutning av Sacoförbundens
studentsektioner. Med studentsektion förstås i denna stadga ett
Sacoförbunds organiserade studentverksamhet. Skulle flera sådana
verksamheter förekomma inom samma förbund utgör dessa gemensamt en
medlemsorganisation inom Saco studentråd.

För att ett Sacoförbund ska anses ha en organiserad studentverksamhet
krävs att det inom förbundet finns minst en student med en formell roll att
representera förbundets studentmedlemmars intressen.

§ 3 Organisation
Saco studentråd inrättas av Sacos styrelse. Saco studentråds verksamhet
utövas genom:

a) Kongress
b) Styrelse

Valberedning samt verksamhetsrevisorer är underställda kongressen.

Verksamhetsåret inleds den 1:a juli.
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Kongress
§ 4 Kongress
Saco studentråds högsta beslutande organ är dess kongress, vilken
sammanträder till ordinarie möte varje år under tiden 1 maj – 15 juni.
Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet.

§ 5 Kallelse
En kallelse till kongress, innehållande tid, plats samt mandatfördelning ska
vara studentsektionerna tillhanda senast åtta (8) veckor före kongress.

§ 6 Handlingar
Styrelsen ansvarar för att kongresshandlingarna är ombud, suppleanter och
studentsektionerna tillhanda senast tre (3) veckor före kongress.
Kongresshandlingarna ska innehålla:

a) Föredragningslista
b) Styrelsens verksamhetsberättelse
c) Verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse
d) Av styrelsen lagda propositioner
e) Inkomna motioner med styrelsens yttranden
f) Valberedningens förslag till valbara poster
g) Förslag till arbetsordning för valberedningen

§ 7 Mandatfördelning
Mandatfördelningen för kongress fastslås av styrelsen senast nio (9) veckor
före kongress.

Mandatfördelningen baseras på antalet studentmedlemmar som respektive
medlemsorganisation innehar den 31 december året före kongress.
Studentsektion tillhörande förbund som inträder i Saco eller studentsektion
tillhörande förbund inom Saco som går samman, erhåller det antal mandat
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som den skulle ha disponerat om det nya förbundet tillhört Sacofederationen den 31 december året före kongress.

Varje medlemsorganisation tilldelas ett (1) grundmandat. Ytterligare ett (1)
mandat tilldelas de förbund som har mellan 100 och 4000 medlemmar, två
(2) till dem som har mellan 4001 och 8000 medlemmar, tre (3) till dem
som har mellan 8001 och 12000 medlemmar och fyra (4) till dem som har
12001 medlemmar eller fler. Inget förbund kan tilldelas fler än fem (5)
mandat.

§ 8 Anmälan
Studentsektion ska senast sex (6) veckor före kongress till Saco studentråd
skriftligen anmäla ombud, maximalt motsvarande det antal
mandatfördelningen tillåter jämte fem (5) suppleanter per förbund.
Ombuden ska vara medlem av den studentsektion denna representerar.

§ 9 Närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt
•

Ombud vid kongress har närvaro-, yttrande, yrkande- samt rösträtt.

•

Styrelseledamöter i Saco studentråd har närvaro-, yttrande- samt
yrkanderätt.

•

Styrelseledamotssuppleanter i Saco studentråd har närvaro- samt
yttranderätt i plenum samt yrkanderätt vid beredning vid
kongressen.

•

Suppleanter till ordinarie ombud vid kongress har närvaro- samt
yttranderätt i plenum samt yrkanderätt vid beredning vid
kongressen.

•

Verksamhetsrevisorer har närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt.

•

Medlemmar i arbetsgrupper valda av kongress samt projektledare
har närvarorätt under kongress samt yttrande- och yrkanderätt
avseende av arbetsgruppen eller projektgruppens framlagda förslag.

•

Tjänstemän och förtroendevalda i Saco och Sacoförbunden har
närvarorätt samt yttranderätt

•

Gäster inbjudna av Saco studentråd har närvarorätt.
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§ 10 Rösträtt och omröstning
Vid kongress har varje närvarande ombud en röst som utövas personligen.
Omröstning sker öppet, om inte annat begärs. Personval företas med sluten
omröstning, om så begärs.

Kongressbeslut tas enligt principen om enkel majoritet, såvida inte stadgan
föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid sluten votering ska
giltig röstsedel uppta lika många namn på valbara personer som valet
avser.

§ 11 Ärenden
Vid kongress ska följande ärenden förekomma:
a) Mötets öppnande
b) Beslut om mötets behöriga utlysande
c) Upprop och justering av röstlängd
d) Val av en eller flera sammanträdesordförande
e) Val av en eller flera sammanträdessekreterare
f) Val bland ombuden av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
g) Fastställande av föredragningslista
h) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från föregående kongress
i) Verksamhetsrevisorernas revisionsrapport
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
k) Propositioner
l) Motioner jämte styrelsens yttranden däröver
m) Val av ordförande
n) Val av vice ordförande
o) Val av fem (5) till sju (7) styrelseledamöter
p) Val av förste och andre suppleanter till styrelsen. Suppleanterna är
inte personliga
q) Val av två (2) verksamhetsrevisorer
r) Val av tre (3) till fem (5) ledamöter till valberedningen varav en (1)
sammankallande
s) Fastställande av arbetsordning för valberedningen
t) Övriga i föredragningslistan upptagna ärenden
u) Mötets avslutande
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§ 12 Beredning av förtroendepost
Nominering till post (se § 11 punkt m-r) ska lämnas av en studentsektion.
Det behöver dock inte vara den studentsektion där den nominerade själv är
medlem.

§ 13 Motioner
Studentsektion och enskild medlem i studentsektion har rätt att motionera.
Motion ska behandlas av kongress endast om den skriftligen varit Saco
studentråds styrelse tillhanda senast sex (6) veckor före kongress. Styrelsen
ska yttra sig över inkomna motioner.

Väcks vid kongress förslag i något ärende, som inte har angetts i kallelsen,
kan ärendet behandlas med beslutanderätt, om minst tre fjärdedelar av de
vid mötet närvarande och röstberättigade ombuden beslutar om det.

§ 14 Protokoll
Under kongress ska protokoll föras och kopior av detta ska vara förbunden
tillhanda senast två (2) månader efter avslutad kongress.
Kongressförhandlingar och protokoll är offentliga om inte kongress
beslutar annat.

Extra kongress
§ 15 Extra kongress
Styrelsen kan kalla till extra kongress, om särskilda omständigheter
föranleder det.

§ 16 Kallelse
Styrelsen ska kalla till extra kongress om det begärts av minst en tredjedel
av medlemsorganisationerna. Begäran om extra kongress ska vara skriftlig
och avse behandling av en viss fråga.
När extra kongress begärts ska den hållas inom sex (6) veckor från det att
begäran är Saco studentråds styrelse tillhanda.
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Kallelse till extra kongress ska vara studentsektionerna tillhanda senast två
(2) veckor före den äger rum och innehålla tid, plats, mandatfördelning
samt ärendet som föranleder extra kongress.

§ 17 Mandatfördelning
Mandatfördelningen vid extra kongress är den av styrelsen fastslagna
mandatfördelningen vid närmast föregående kongress.

Varje medlemsorganisation får företrädas av ett (1) ombud med
röstportfölj.

§ 18 Anmälan
Medlemsorganisation ska senast fem (5) dagar före extra kongress till Saco
studentråd skriftligen anmäla ett (1) ombud samt upp till en (1) suppleant
per förbund.

§ 19 Närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt
Vid extra kongress gäller samma regler för närvaro-, yttrande-, yrkandesamt rösträtt som vid ordinarie kongress, se i § 9.

§ 20 Ärenden
Vid extra kongress ska endast sådana ärenden som angetts i kallelsen till
mötet tas upp till behandling med beslutanderätt. Annan fråga kan endast
behandlas med beslutanderätt om minst tre fjärdedelar av närvarande
röstberättigade ombud så begär.

Vid extra kongress ska följande ärenden förekomma:
a) Mötets öppnande
b) Beslut om mötets behöriga utlysande
c) Upprop och justering av röstlängd
d) Val av en eller flera sammanträdesordförande
e) Val av en eller flera sammanträdessekreterare
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f) Val bland ombuden av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
g) Fastställande av föredragningslista
h) Övriga i föredragningslistan upptagna ärenden
i) Mötets avslutande

§ 21 Protokoll
Under extra kongress ska protokoll föras och kopior av detta ska vara
delegaterna tillhanda senast två (2) månader efter avslutad extra kongress.
Kongressförhandlingar och protokoll är offentliga om inte annat beslutas.

Styrelse
§ 22 Styrelse
Styrelsen har den omedelbara ledningen av Saco studentråds verksamhet
och utgör mellan kongresser Saco studentråds högsta beslutande organ.
Styrelsen leder Saco studentråds arbete i enlighet med dessa stadgar samt
av kongress fattade beslut. Styrelsens arbete regleras ytterligare i enlighet
med en av styrelsen särskild upprättad arbetsordning. Styrelsen har sitt
säte i Stockholm. Minst åtta (8) styrelsemöten ska hållas under ett
verksamhetsår.

§ 23 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande, vilka utgör styrelsens
presidium, samt ytterligare fem till sju (5 till 7) styrelseledamöter.
Samtliga ledamöter väljs vid kongress för nästkommande verksamhetsår.

Valbar till styrelsepost är nominerad medlem i en studentsektion inom
Sacofederationen. Valbar är även person som blivit yrkesverksam medlem i
ett Sacoförbund under de senaste tolv (12) månaderna innan kongress.

§ 24 Kallelser och uppgifter
Presidiet ansvarar för att kalla till möten, upprätta dagordning och
möteshandlingar. Arbetet inom presidiet regleras enligt en av presidiet
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upprättad särskild arbetsordning. Kallelse till styrelsemöte ska vara
styrelseledamöter, styrelseledamotssuppleanter och verksamhetsrevisorer
tillhanda senast två (2) veckor före mötet. Kallelse till styrelsemöte ska
göras tillgängligt för studentsektioner senast två (2) veckor före mötet.

§ 25 Närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt
•

Styrelsens ledamöter har vid styrelsemöte närvaro-, yttrande,
yrkande- samt rösträtt.

•

Verksamhetsrevisorer och andra förtroendevalda i Saco studentråd
har närvaro- och yttranderätt.

•

Tjänstemän och förtroendevalda i Saco och Sacoförbunden har
närvaro- och yttranderätt.

•

Annan kan av styrelsen adjungeras närvaro- och yttranderätt.

Suppleant i styrelsen har ej närvaro-, yttrande, yrkande- eller rösträtt.
Suppleanter blir en del av styrelsen först vid entledigande av
styrelseledamot.

Saco studentråds styrelse kan besluta att förhandlingar förs bakom lyckta
dörrar. Detta innebär att ingen, utöver mötets röstberättigade, revisorer
och för ärendet särskilt adjungerade, får närvara vid ärendets behandling.
Beslut om att förhandling förs bakom lyckta dörrar ska protokollföras med
en tillhörande motivering för beslutet.

§ 26 Beslut och beslutsförhet
Styrelsen är beslutför när mötet är behörigt utlyst samt när minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande, varav minst en presidieledamot.

Beslut tas enligt principen om enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som studentrådets ordförande biträder. Vid förfall av studentrådets
ordförande är det mötesordföranden som har utslagsröst. Styrelsen kan
fatta beslut per capsulam om minst tre fjärdedelar av samtliga ledamöter är
eniga om beslutet. Resultat av per capsulam-omröstningar protokollförs vid
följande styrelsemöte.
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§ 27 Protokoll
Styrelsens möten ska protokollföras och kopior av detta ska vara
styrelseledamöter, styrelseledamotssuppleanter och verksamhetsrevisorer
tillhanda senast fyra (4) veckor efter mötet. Protokollet ska göras
tillgängligt för studentsektioner senast fyra (4) veckor efter mötet.
Protokollen är offentliga om inte annat beslutas.

§ 28 Bortfall av ledamot eller presidial
Vid bortfall av styrelseledamot övertas ledamotens plats i styrelsen av förste
suppleant. Vald till andre suppleant blir då förste suppleant.

Vid bortfall av vice ordförande har styrelsen möjlighet att tillförordna en
styrelseledamot rollen som vice ordförande. Tillförordnandet gäller en av
styrelsen beslutad tidsperiod eller tillsvidare, dock längst fram till dess att
fyllnadsval sker såvida inte extrakongress då sker efter sista datum för
utskick av kallelse till ordinarie kongress.

Vid bortfall av ordförande övertas ordförandes uppgifter av vice
ordförande. Vice ordförande blir då tillförordnad rollen som ordförande
fram till nästkommande kongress eller extrakongress. Endast vice
ordförande vald vid kongress eller extrakongress kan bli tillförordnad som
ordförande.

§ 29 Omfördelning av presidiets arbete
I händelse av att ordförande eller vice ordförande saknar förmåga att utöva
sitt uppdrag i sin helhet under en tidsperiod har styrelsen möjlighet att
tillförordna en styrelseledamot rollen som andre vice ordförande.
Tillförordnandet gäller en av styrelsen beslutad tidsperiod eller tillsvidare,
dock längst fram till nästkommande kongress eller extrakongress.
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§ 30 Fyllnadsval
Fyllnadsval till styrelsen förrättas vid extra kongress. Då ledamot av
styrelsen är nominerad till annan post inom styrelsen ska valberedningen
även bereda eventuellt fyllnadsval till dennes nuvarande post.

Särskilda organ
§ 29 Valberedning
Val vid kongress och extra kongress bereds av en valberedning.
Valberedningens arbete regleras enligt en av kongressen fastställd
arbetsordning. Valberedningen består av tre till fem (3-5) ledamöter, varav
en (1) sammankallande.

Valberedningen utses av kongress för nästkommande verksamhetsår. Valet
bereds av ett valutskott som utses av kongressen. Fyllnadsval av ledamot
till valberedningen kan förrättas på extrakongress.

Valbar till valberedning är nominerad medlem i en studentsektion inom
Sacofederationen. Valbar är även person som blivit yrkesverksam medlem i
ett Sacoförbund under de senaste tjugofyra (24) månaderna innan
kongress. Valbar till sammankallande i valberedningen är den som
uppfyller villkoren för att väljas till valberedning samt ej tidigare varit
sammankallande i valberedningen i mer än ett år.

Fyllnadsval till valberedningen bereds ej, men handläggs av
verksamhetsrevisorerna.

§ 30 Verksamhetsrevisorer
Styrelsens och valberedningens arbete ska granskas av två (2)
verksamhetsrevisorer. Verksamhetsrevisorer utses av kongress för
nästkommande verksamhetsår.

Verksamhetsrevisorer har till uppgift att löpande granska och följa
styrelsens verksamhet utifrån av kongress fattade beslut samt utifrån de av
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Saco givna ekonomiska förutsättningarna. Verksamhetsrevisorerna har
även till uppgift att granska och följa valberedningens arbete utifrån den av
kongressen fastställda arbetsordningen för valberedningen.

Till kongress ska verksamhetsrevisorerna avge skriftlig rapport över
styrelsens arbete under den gångna verksamhetsperioden samt avge
yttrande med motivering om tillstyrkande eller avstyrkande av
ansvarsfrihet för styrelsen. Kongress samt extrakongress kan även uppdra
åt verksamhetsrevisorer att granska ytterligare verksamhet inom Saco
studentråd.

Valbar till verksamhetsrevisor är nominerad medlem i en studentsektion
inom Sacofederationen. Valbar är även yrkesverksam medlem i ett
Sacoförbund och som tidigare innehaft uppdrag i en studentsektion inom
Sacofederationen under de senaste 48 månaderna innan kongress.

Fyllnadsval av verksamhetsrevisor kan förrättas på extrakongress.

Stadgefrågor
§ 31 Ändring av stadga
Fråga om ändring av stadgan får endast tas upp till behandling om det i
kallelsen till kongress eller extra kongress särskilt har angivits att kongress
eller extra kongress kommer att behandla förslag om ändring av stadgan,
eller om det i kallelsen till kongress eller extra kongress ingår propositioner
som föreslår ändring av stadgan.

För antagande av förslag till ändring av denna stadga krävs bifall av minst
tre fjärdedelar av antalet lagda röster från närvarande röstberättigade
ombud vid kongress eller extra kongress.

Beslut om ändring av Saco studentråds stadga fattas av Sacos styrelse.
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Saco studentråd
Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Vi samlar
framtida akademiker inom de flesta utbildningsområden. Tillsammans är vi
omkring 100 000 medlemmar. Saco studentråd vill påverka utbildningsoch arbetsmarknadspolitiken för att förbättra för studenters och
nyexaminerades situation. Självklart är vi partipolitiskt obundna och drivs
för studenter, av studenter.

Läs mer om Saco studentråd på www.saco.se/student.
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