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Sammanfattning

Studentkårsförordningen 7 § (2009:769) reglerar att en studentkår vid en
högskola har rätt att utse och entlediga studentrepresentanter. Om det finns flera
studentkårer vid ett lärosäte ska dessa gemensamt komma överens vid utseendet
av studentrepresentanter. Om dessa inte kan komma överens får högskolan, i
detta fall Göteborgs universitet, besluta hur studentrepresentanter ska utses.
Handläggningsordningen baseras på principen att så många studenter som
möjligt ska företrädas av studentrepresentanterna. Respektive studentkår
ansvarar för utseendet av studentrepresentanter vid fakultet och institution, vilka
därför inte omfattas av denna handläggningsordning.

Nomineringsrätt
Samtliga studentkårer vid Göteborgs universitet har rätt att inkomma med en nomineringslista för
studentrepresentation på universitetsgemensam nivå1.
Två eller fler studentkårer kan välja att inkomma med en gemensam nomineringslista. Studentkårer som
inkommit med en gemensam lista kan inte samtidigt inkomma med en egen lista.
Nomineringar ska inkomma till registrator@gu.se för vidarebefordran till utbildningsenheten.

Uppdraget som studentrepresentant
En studentrepresentant ska representera även studenter som inte är medlemmar i en kår2.
Studentrepresentanter på universitetsgemensam nivå representerar alltså studenter oberoende av
kårtillhörighet, oavsett vilken studentkår eller lista som nominerat denna.

Studentrepresentantsuppdrag som avses
Principerna för fördelning av studentrepresentantsuppdrag som anges i detta dokument gäller för
studentrepresentantsuppdrag på universitetsgemensam nivå vid Göteborgs universitet. Respektive studentkår
ansvarar för studentrepresentationen vid fakultet och institution.

Urvalsprincip
Om det finns flera studentkårer vid ett lärosäte ska dessa gemensamt komma överens vid utseendet av
studentrepresentanter. Om dessa inte kan komma överens får Göteborgs universitet besluta hur
studentrepresentanter ska utses.
Studentrepresentantsuppdragen på universitetsgemensam nivå fördelas i enlighet med principen om
studentrepresentation, där företräde ges till den studentkår eller lista med flest studenter inom sitt
verksamhetsområde. Väljer flera studentkårer att inkomma med en gemensam nomineringslista räknas den
sammanlagda studentpopulationen man representerar, räknat i antalet helårsstudenter.
Universitetet kontrollerar antal studenter inom respektive verksamhetsområde årligen i samband med
nomineringsanmodan. Mandatfördelningen regleras i aktuell fördelningsnyckel, vilken bifogas den årliga
nomineringsanmodan.
Avstår en studentkår ett eller flera mandat räknas denna studentpopulation bort för uträkning av vilken
studentkår som får majoritet för detta mandat.

Styrande datum för ordinarie process
Fastställande av berörda organ
Inför den årliga utlysningen av studentrepresentantsuppdrag på universitetsgemensam nivå fastställs listan
över de universitetsgemensamma organen i beslut av rektor. En lista över studentrepresentantsuppdrag i
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arbetsgrupper, projekt med mera på universitetsgemensam nivå fastställs i separat beslut av
universitetsdirektör. Dessa två beslut ligger till grund för den nomineringsanmodan som skickas till
studentkårerna.
Mandatperiod
Mandatperioden för universitetsgemensamma studentrepresentantsuppdrag är, om inget annat anges i
nomineringen, mellan 1 juli och 30 juni kommande år.
Datum för nominering och utseende av studentrepresentanter
Nomineringsanmodan från Göteborgs universitet sker senast 15 mars, och skickas till samtliga studentkårer
vid universitetet samt Göteborgs universitets studentkårer (GUS). Sista datum att inkomma med
nomineringar är 31 maj.
Har flera nomineringslistor inkommit fördelas studentrepresentantsmandat i enlighet med den
fördelningsnyckel som skickas ut tillsammans med nomineringsanmodan, där prioritet ges till den studentkår
eller lista som företräder flest studenter.
Information om fördelning av studentrepresentantsuppdragen skickas till studentkårerna senast 15 juni.
Uttag av antal studenter inom respektive verksamhetsområde3
Datauttag ur Ladok, för att fastställa antal studenter inom respektive verksamhetsområde räknat i
helårsstudenter (hst) under föregående år, sker i samband med nomineringsanmodan. Aktuell
fördelningsnyckel för mandatfördelning anpassas utefter antal studenter inom respektive verksamhetsområde
och bifogas nomineringsanmodan.

Tillsättande av studentrepresentanter under året
Om det uppstår nya organ eller grupper eller om vakanser uppstår ska en nomineringsanmodan ställas till
studentkårerna. Nomineringsanmodan bör innefatta





Information om uppdraget
Information om förväntat antal möten
Information om ersättning
Sista tidpunkt för nominering

Förfrågan om studentrepresentant till ett nytt organ eller en ny grupp
Om ett nytt organ eller ny grupp tillkommer, vars verksamhet bedöms ha betydelse för utbildningen eller
studenternas situation, ska studenter inbjudas att medverka. Tillhör inte organet eller gruppen organisatoriskt
en specifik fakultet ska förfrågan ställas till studentkårerna, och mandatfördelning sker enligt samma princip
som vid ordinarie val.
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Verksamhetsområde utgörs av en geografiskt eller organisatoriskt avgränsad del av universitetet (HL, 4 kap. 10 §) för vilken
studentkår ansökt om och beviljats ställning som studentkår för.
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Fyllnadsval vid vakanser
Om en studentrepresentant entledigas från eller lämnar sitt uppdrag i förtid ska ett fyllnadsval genomföras till
den post som blivit vakant. Om det finns vald ersättare till aktuellt studentrepresentantsuppdrag går denna in
i ordinarie ledamots ställe till dess att en ny studentrepresentant valts. Föreligger flera vakanser kan dessa
hanteras i ett samlat fyllnadsval en gång per termin.
Den studentkår eller lista vars studentrepresentant lämnat sitt uppdrag ska snarast informera
utbildningsenheten om att en ersättare behöver utses, underrätta kontaktperson för organet eller gruppen samt
eventuella valda ersättare.
Om en plats förblir vakant efter ordinarie val eller fyllnadsval står det studentkårerna fritt att nominera
studenter för att fylla dessa vakanser, vilka tillsätts enligt principen först till kvarn.
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