Fastställd av SSCO:s styrelse 2019-10-09

Arbetsordning för SSCO:s styrelse
1. Arbetsordningens syfte
Styrelsens arbetsordning syftar till:
att

ange rutiner för styrelsens formella arbete

att

säkerställa att styrelsens behov av information och beslutsunderlag möts

att

reglera hur ledningen av styrelsens arbete ska ske

Styrelsens ansvar regleras i SSCO:s stadga. Arbetsordningen ska ses som ett komplement
till denna.

2. Arbetsordningens process
Arbetsordningen antas normalt efter beslut i styrelsen på verksamhetsårets första
sammanträde men kan redigeras kontinuerligt under verksamhetsåret.
Arbetsordningen gäller fram till dess att den antas på nytt. Det står varje
styrelseledamot fritt att framföra förslag om ändring eller komplettering av styrelsens
arbetsordning.
Styrelsens arbetsordning ska återspegla styrelsens arbetssätt. Om så inte är fallet
bör en revidering göras.

3. Styrelsens och presidiets olika ansvar
Styrelsens övergripande ansvarsområden:
●

Att se till att SSCO:s ändamål fullföljs

●

Att ansvara för ekonomisk förvaltning, kapitalförvaltning samt övriga tillgångar.

●

Att anta en detaljbudget

●

Att följa upp och utvärdera tagna beslut och styrdokument.

● Att säkerställa att studentrådets beslut fullföljs
Det åligger styrelsen särskilt att besluta i följande ärenden:
●

Styr- och policydokument
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●

Anställning av personal och arvoderade som inte enligt stadgan väljs av
studentrådet

●

Fastställande av arbetsinstruktioner, löne-, anställnings- och pensionsvillkor
för personal och arvoderade.

●

Teckningsrätt

● Ärenden och remisser ställda till styrelsen
●

Propositioner till studentråden

Presidiet ska:
●
●
●
●
●
●

verkställa styrelsens beslut med hjälp av kansliet
ansvara för att styrelsen får tillräckligt med underlag för beslut i rimlig tid
informera styrelsen om det ekonomiska läget i förhållande till detaljbudgeten
se till att styrelsen sammanträder enligt stadgans anvisningar och efter behov
ansvara för dagordningen och handlingarna inför styrelsemötena
se till att styrelsen har tillgång till antagna styrdokument, protokoll och liknande
dokument

4. Särskilda bestämmelser
Per capsulam
Även så kallade per capsulam-beslut kan tas av styrelsen i brådskande angelägenheter som
inte tål uppskov till närmast följande ordinarie sammanträde. Beslut fattade per capsulam
ska anmälas till nästkommande ordinarie styrelsemöte som anmälningsärende.

Presidiebeslut
Beslut av mindre karaktär, som inte särskilt åligger styrelsen eller är tillräckligt brådskande
för att inte fattas per capsulam kan fattas av presidiet genom presidiebeslut. Presidiet
ansvarar då inför styrelsen för beslutet. Presidiebeslut anmäls till nästkommande ordinarie
styrelsemöte som anmälningsärende.

Övriga frågor
Inga väsentliga beslutsärenden får dyka upp under punkten ”Övriga frågor” om inte
styrelsen själv anser att detta är av synnerligen stor vikt. Däremot kan allehanda frågor
tas upp under punkten så länge detta ryms inom ramen för mötestiden.

Styrelsens punkt
Styrelsens punkt är den sista punkten på föredragningslistan. När denna behandlas är
det endast styrelsens ledamöter som får närvara i rummet.
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5. Inför styrelsesammanträden
Presidiets ansvar
Presidiet ansvarar för att till styrelsen lämna förslag på sammanträdesdatum och
mötesinnehåll för hela verksamhetsåret såväl som tydliga riktlinjer, såsom
föredragningslistor och tidsbudgetar, för enskilda möten för att underlätta
styrelsens arbete.
Under hela verksamhetsåret är det presidiet som ansvarar för styrelsens
handlingar och att styrelsen därigenom fattar informerade beslut. Om styrelsens
ledamöter upplever att ett ärendes underlag är bristfälligt ska ärendet
återremitteras.

Ledamöternas ansvar
Varje ledamot ansvarar för att till styrelsens sammanträden inhämtat information och
underlag för att bereda eller fatta beslut i styrelsens ärenden.

Publicering av handlingar
Styrelsens handlingar publiceras i regel på TeamEngine.

Förmöten
Inför varje styrelsesammanträde ansvarar presidiet för att anordna ett förmöte.
Förmötets syfte är att kunskapsutjämna och ge utrymme att ställa frågor om
styrelsehandlingar så att sammanträdena ger mer fokus till diskussion,
argumentation och beslut.

6. Styrelsesammanträden
Diskussionspunkter
Diskussionspunkter kan fylla olika syften. Dels är det ett sätt för den verkställande delen
av organisationen att få input på frågor av en större strategisk natur. Diskussionspunkter
kan också vara en del av beredningen av beslutsärenden i längre processer så som
verksamhetsplan, budget och detaljbudget.
Diskussionspunkter ska ha tydliga ramar och får gärna ske i form av en alternativ
mötesform så som workshops, bikupor eller liknande. Det ska även vara tydligt för alla
deltagare vilken frågeställning punkten ska besvara, vilken strategisk nivå punkten rör
och hur punkten hänger ihop med tidigare och framtida beslut.
Diskussionspunkt som arbetsform kan och bör även appliceras utanför
styrelsesammanträden, såsom styrelsekonferenser och förmöten.

Anmälningsärenden
Anmälningsärenden är ärenden som på något sätt ska redovisas för styrelsen. Detta kan
vara per capsulam-beslut, presidiebeslut eller entlediganden. Anmälningsärenden läggs i
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regel till handlingarna.

Valärenden
Valärenden är val till olika förtroendeuppdrag och tjänster inom SSCO. Exempel på
detta är övermarskalksämbetet och ledamöter till bostadsdelegationen och
anställningsärenden.

Beslutsärenden
Ärenden ska i första hand läggas fram som beslutsärenden. Ett beslutsärende kan under
mötet innehålla mycket diskussion och inte nödvändigtvis leda till att styrelsen fattar
beslut på sittande möte. Beslutet kan istället vara att delegera till presidiet eller kansliet att
fatta beslut efter att inhämtat mer information. Andra alternativ är att återremittera eller
bordlägga ärendet.
Beslutsärenden måste ha skriftligt underlag som skickas ut i god tid och som ger
tillräcklig bakgrund för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Det ska även finnas minst ett
formellt förslag till beslut.

Formalia
Vid ordinarie styrelsesammanträde ska de ärenden behandlas som framgår enligt nedan.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sammanträdets öppnande
Sammanträdets behöriga utlysande
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Val av justerare och justeringstid
Justering av röstlängd
Adjungeringar
Godkännande av föregående mötesprotokoll
Fastställande av föredragningslista
Rapporter
Anmälningsärenden
Valärenden
Beslutsärenden
Diskussionspunkter
Övriga frågor
Styrelsens punkt
Sammanträdets avslutande
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