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Instruktion för klubbmästarrådet
1 KAP. SAMMANSÄTTNING & SYFTE
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

Klubbmästarrådet (KMR) är ett politiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för studiesocial verksamhet inom Stockholms studentkårers
centralorganisation (SSCO).
Syftet med klubbmästarrådet är att
• Organisera samt berika pub- och festverksamheten för Stockholms studenter
• Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och kunskap
• Verka för utbyte och god sammanhållning mellan medlemmar
och därmed också Stockholms studenter i allmänhet
• Arbeta för en säker pub- och festverksamhet för Stockholms
studenter
Klubbmästarrådet är underställt SSCO:s styrelse. Detta innebär att
klubbmästarrådet följer SSCO:s verksamhetsår och har samma säte.
Klubbmästarrådet får inte ta beslut som strider mot SSCO:s styrdokument.
SSCO:s övermarskalksämbete (ÖMÄ) är ständiga medlemmar och sammankallande för klubbmästarrådets sammanträden och samordnar den
övriga verksamheten.
Denna instruktion fastställs av SSCO:s styrelse.

2 KAP. MEDLEMSKAP
2.1

2.2
2.3

Medlemskap i klubbmästarrådet kan viljas programutskott, klubbmästeri eller dylik inom:
• Medlemskår i SSCO
• Sektion under medlemskår i SSCO
• Fakultetsförening/ämnesförening på universitet/högskola där
studentkåren är medlem i SSCO
• Studentförening som bedriver festverksamhet för Stockholms
studenter eller som bedriver en erkänd utåtriktad verksamhet
av stadigvarande karaktär
Medlemmar ska erlägga beslutad medlemsavgift.
Klubbmästarrådet beslutar i ärenden om antagande av nya medlemmar
vid möte där intresse har anmälts till övermarskalksämbetet att ny
medlem vill ansluta. Detta måste ske två veckor innan
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2.4

2.5

2.6

Klubbmästarrådets sammanträde. Besvär i sådant ärende kan inges till
SSCO:s styrelse som därmed har att avgöra ärendet.
Medlemmarna representeras i klubbmästarrådet av klubbmästare/programutskottsordförande och vice klubbmästare/programutskottsordförande eller liknande samt ett av övermarskalksämbetet godkänt antal
bisittare till denne.
Medlem som grovt åsidosätter sina åligganden inom klubbmästarrådet,
allvarligt skadar klubbmästarrådets verksamhet eller verkar för att
skada densamma kan uteslutas ur klubbmästarrådet. Beslut om uteslutning fattas av klubbmästarrådet. Sådant beslut kan överklagas till
SSCO:s styrelse.
Medlem ska verka för att delta på majoriteten av klubbmästarrådets
sammanträden.

3 KAP. SAMMANTRÄDEN
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Kallelse till sammanträde med klubbmästarrådet ska ske i god tid,
dock senast två veckor före sammanträdet. Det åligger övermarskalksämbetet att kalla till sammanträden enligt överenskommelse. Övermarskalksämbetet kan kalla till de sammanträden som klubbmästarrådet har beslutat om under verksamhetsårets första sammanträde. Om
situationen ändras kan en röstning ske om att ställa in eller flytta sammanträdet. Beslutet baseras på majoriteten.
Klubbmästarrådet ska ha minst sex (6) sammanträden per verksamhetsår. Värdskapet för rådet är rullande mellan de röstberättigade
medlemmarna.
Rättigheter vid möte gäller enligt följande:
• Rösträtt har medlem som är närvarande vid mötet
• Varje medlem har en (1) röst, dock max två (2) röster per
klubbmästeri/programutskott eller annan medlemsorganisation.
• Mötesordförande och mötessekreterare har ingen rösträtt.
• Klubbmästarrådet kan adjungera in personer till sammanträden, vilka därmed erhåller närvaro- och yttranderätt
Klubbmästarrådet är beslutför om minst 50 % av de röstberättigade
medlemmarna är närvarande vid sammanträde och kallelse har skett i
vederbörlig ordning. Beslut i klubbmästarrådet fattas med enkel majoritet.
I början av varje möte ska klubbmästarrådet utse rösträknare och justerare. Övermarskalksämbetet är mötesordförande samt mötessekreterare.
Uppkommer tvist vid beslut förs ärendet vidare till SSCO:s styrelse av
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3.7
3.8

3.9

3.10

3.11

övermarskalksämbetet.
Övermarskalksämbetet ansvarar för att protokoll skrivs och att dessa
arkiveras hos SSCO.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av mötesordförande samt utsedd justerare. Efter justering ska protokollet
delges klubbmästarrådets medlemmar på lämpligt sätt, samt godkännas.
Övermarskalksämbetet ansvarar för att de beslut som tagits av klubbmästarrådet sammanfattas i det löpande dokumentet Samlade beslut
tagna av KMR. Detta för att efterträdande klubbmästarråd enkelt ska
kunna följa upp beslut.
Medlemsorganisation i klubbmästarrådet kan vid start av verksamhetsår överklaga tidigare beslut fattade av klubbmästarrådet genom att
skicka in en överklagan med motivation till övermarskalksämbetet
minst tre (3) dagar innan sammanträdet. Därmed kan klubbmästarrådet ta nytt beslut angående tidigare beslut.
Dagordning för sammanträdet ska vara klubbmästarrådets medlemmar
tillhanda senast 24 timmar innan sammanträdets start.

4 KAP. VALBORGSPUBRUNDAN
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

Valborgspubrundan (VPR) har som syfte att engagera samtliga anslutna medlemmar av klubbmästarrådet. Medlemmar anslutna till
klubbmästarrådet erbjuds att delta samt bedriva pubverksamhet under
ett endagsevenemang som riktar sig till studenter i Stockholm.
För att delta i valborgspubrundan behöver puben bedrivas av en medlem i klubbmästarrådet.
Klubbmästarrådets medlemmar som ämnar att engagera sig under valborgspubrundan blir fakturerade i efterhand för den mängd valborgare
den köpt in från valborgsfamiljen. Icke sålda valborgare ska återges till
valborgsfamiljen senast två veckor innan evenemangets genomförande
eller det datum som valborgsfamiljen utsatt innan evenemanget hålls.
Dessa valborgare säljs därefter vidare genom valborgsfamiljen på Studentpalatset.
Klubbmästarrådets medlemmar behåller de intäkter de får under evenemanget, utöver kostnaderna för de valborgare medlemmarna sålt.
Medlemmarna erhåller även 5 kr per såld valborgare.
Valborgsfamiljen väljs av sittande övermarskalksämbete under höstterminen. Valborgsfamiljen går under övermarskalksämbetet och SSCO.
Valborgsfamiljen är projektledare tillsammans med övermarskalksämbetet för valborgspubrundans genomförande.
Valborgsfamiljen består av 4–5 medlemmar, exklusive SSCO:s övermarskalksämbete.
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5 KAP. EKONOMI
5.1
5.2
5.3
5.4

Klubbmästarrådet förfogar över de medel som medlemmarna tillför
SSCO i form av årlig medlemsavgift. Summan för årets medlemsavgift
bestäms vid verksamhetsårets första sammanträde.
Medlemsavgiften ska erläggas vid verksamhetsårets avslutande möte vilket inräknat två mötesdeltagare per möte för verksamhetsåret.
För godkända bisittare ska ytterligare en kostnad om beslutad summa
tilläggas till medlemsavgiften.
Medlemmar som ansvarar över ett möte ska fakturera SSCO 60 kronor
per deltagare.

6 KAP. UPPLÖSNING AV KLUBBMÄSTARRÅDET
6.1
6.2

För beslut om upplösning av klubbmästarrådet krävs det beslut på två av
SSCO:s styrelsemöten med ett styrelseskifte emellan samt att beslut tas
med kvalificerad majoritet vid båda tillfällen.
Vid upplösning är övermarskalksämbetet ansvariga för att de likvida
medel som klubbmästarrådet har nyttjas i ett evenemang för klubbmästarrådets, innan upplösandet, kvarvarande medlemmar.
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