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Förord
Proposition innebär ett förslag som kommer från styrelsen. Till studentrådets majsammanträde den 19 maj 2021 överlämnar styrelsen fem förslag att
vägleda SSCO genom det kommande verksamhetsåret – och några under
förhoppningsvis en längre tid.
Presidiet önskar er en trevlig läsning och tveka inte en sekund att höra av
er om ni har några frågor om propositionerna eller om ni bara vill snacka
mer om dem.
Vi bjuder även in till PreKon, studentrådets förmöte, den 4 maj 2021 kl.
17.00 för er som vill ha en större presentation av förslagen och möjlighet
ställa frågor till styrelsen. PreKon är öppet för alla studenter i Stockholm
och länk till eventet finnes här: https://fb.me/e/2dNAHu9we

Emilia Kaufeldt

Oskar M Wiik

Vice ordförande
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Proposition 1 / Stadgar för
Stockholms studentkårer
Bakgrund
Till novemberstudentrådet lade styrelsen fram en större omfattande stadgerevidering som bifölls i första läsningen och läggs därmed fram ytterligare en gång till studentrådet för att kunna träda i kraft.
Förslaget är förändrat utifrån studentrådets beslut vilket innebär att
mindre redaktionella ändringar har gjorts och att styrelsens förslag på utökad geografisk upptagning har strukits. Kvar finns ett sammansvetsat förslag som styrelsen hoppas att våra medlemskårer kan ställa sig bakom.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår studentrådet besluta
att anta Stadgar för Stockholms studentkårers centralorganisation i
andra läsningen
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Stadgar för Stockholms
studentkårers centralorganisation
1 Organisation
1.1 Namn, säte och förbund
SSCO - Stockholms studentkårer (SSCO – United Students of Stockholm)
är ett förbund av student- och elevkårer vid universitet, högskolor och
andra lärosäten för eftergymnasial utbildning i Stockholms län. Förbundet
verkar i Stockholms län och dess medlemskårer är autonoma.
Förbundets juridiska namn är Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO).
1.2 Ändamål
SSCO har till ändamål att tillvarata medlemskårerna och dess medlemmars gemensamma intressen, att organisera och stärka samarbetet mellan
medlemskårerna.
1.3 Räkenskaps- och verksamhetsår
Förbundets räkenskaps- och verksamhetsår löper mellan 1 juli och 30 juni.
1.4 Firmateckningsrätt
Firmateckning beslutas av förbundsstyrelsen.
1.5 Definitioner
Behörig representant är fysisk person från medlemskår som har befogenhet
att representera medlemskåren inför SSCO. Har inte medlemskåren utsett
en behörig representant ska detta vara medlemskårens ordförande eller dylikt.
Organ definieras som organisatoriska enheter inom SSCO vars uppgift är
att upprätthålla centrala funktioner inom organisationen
Befattningar utan vidare specifikation är en befattning inom SSCO.
Kansliet är SSCO:s anställda samt förtroendevalda som rapporterar till
förbundsstyrelsen.
1.6 Majoriteter
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I SSCO fattas beslut enligt fyra typer av majoriteter:
Enkel majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av
mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. När enkel majoritet
krävs räknas avstående och frånvarande röster bort.
Absolut majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas
av mer än hälften av det totala antalet möjliga röster. De som röstar blankt
eller avstår från att räknas alltså in i det totala antalet möjliga röster.
¾ majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av ¾ eller mer av det totala antalet möjliga röster. De som röstar blankt eller avstår från att räkna alltså in i det totala antalet möjliga röster.
Enhällig majoritet innebär att ett förlag vid en omröstning måste stödjas
av samtliga röstande. Röstande definieras som de ledamöter som avgivit
sin röst inom föreskriven röstningsperiod.
1.7 Dokumenthierarki
Om styrdokument ej överensstämmer med varandra har styrdokumentet
som befinner sig högst i hierarkin enligt nedan företräde:
1. Stadgar tillika valordning: Fastställs av förbundskongressen; reglerar organisationens styrning och val.
2. Förordningar tillika arbetsordning för valberedning: Fastställs av
förbundskongressen och reglerar underliggande organs ansvarsområden och uppgifter regleras. Stadgar för SSCO:s underliggande organ definieras enligt detta dokument som förordningar.
3. Instruktion: Fastställs av förbundsstyrelsen. En instruktion förklarar arbetssättet organet följer.
4. Policy: Fastställs av förbundsstyrelsen; övergripande dokument om
specifika strategiskt viktiga områden; vägledande för beslut och
styrning; innehåller SSCO:s grundläggande synsätt och viljeinriktning

2 Medlemskap
2.1 Ansökan om medlemskap
Förbundskongressen beviljar medlemskap efter skriftlig ansökan. Prövning
av huruvida inträdessökande kan beviljas medlemskap sker mot denna
stadgas bestämmelse om SSCO:s sammansättning och ändamål. Sökande
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kår ska vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla sina studenter eller
elever inom verksamhetsområdet.
Förbundsstyrelsen kan pröva ansökan enligt ovanstående stycke och bevilja interimistiskt medlemskap till dess förbundskongressens beslut i frågan blir gällande. Interimistiskt medlemskap medför samma rättigheter
och skyldigheter som medlemskap beviljat av förbundskongressen. Sådant
beslut ska bekräftas på nästkommande förbundskongress. Kår med interimistiskt medlemskap får ej delta i sådant beslut.
2.2 Gällande alla medlemskap
Lägsta medlemsavgiften motsvarar 15 medlemmar. Betalning måste inkomma för att medlemskapet ska vara giltigt. Vid rapportering av antal
medlemmar gäller medlemskårens definition för fullvärdiga kårmedlem eller motsvarande formulering.
2.3 Medlemskår
Medlemskår ska ha sitt säte i Stockholms län och verka gentemot ett lärosäte som ligger i Stockholms län.
2.4 Medlemsrapportering
Medlemskår är skyldig att till SSCO senast sista maj varje år rapportera
antalet medlemmar.
2.5 Medlemsavgift
Medlemskår är skyldig att betala medlemsavgift till SSCO för samtliga
medlemmar som är anslutna till kåren. Antalet kårmedlemmar beräknas
till medeltalet av avtalet kårmedlemmar under de två kalenderhalvår som
närmast föregår avsett verksamhetsår för SSCO.
Medlemskårerna ska årligen före sista september verkställa inbetalningarna till SSCO. För kårer som har blivit medlemmar under verksamhetsåret ska betalning ske inom två månader efter anslutningen.
För kårer som anslutits under innevarande verksamhetsår kan förbundsstyrelsen besluta att som grund för beräkning av antalet kårmedlemmar
använda antalet registrerade kårmedlemmar vid anslutningstillfället.
2.6 Medlemskårs utträde
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Efter skriftlig anmälan från medlemskår om utträde ur SSCO ska förbundskongressen vid nästkommande sammanträde bevilja utträde ur
SSCO från början av förbundets nästföljande verksamhetsår.
2.7 Uteslutning av medlemskår
Medlemskår som ej uppfyller de krav som ställs på medlemskår i denna
stadga 2.1 – 2.3 §§, ska av förbundsstyrelsen varnas och ges möjlighet att
vidta åtgärder för att uppfylla kraven. En medlemskår som ej uppfyller
kraven efter att uppmaning till rättelse har getts, ska tas upp för uteslutning vid nästkommande förbundskongress. En medlemskår som skadar
SSCO ska av förbundsstyrelsen tas upp för uteslutning vid nästkommande
förbundskongress och kan av förbundsstyrelsen fråntas sina rättigheter
som medlemskår, och får då ej nyttja SSCO:s service och medlemsförmåner. Om medlemskåren ej uppfyller kraven i tid för nästa förbundskongress ska kongressen utesluta medlemskåren.
2.8 Upphörande av medlemsrättigheter
Medlemskår som utträtt eller uteslutits ur organisationen har ingen rätt
till SSCO:s behållna tillgångar men svarar under medlemstiden för SSCO:s
gjorda åtaganden och förbindelser fram till utträdesdagen.

3 Förbundskongress
3.1 Förbundskongressens roll och uppgift
Förbundskongressen är SSCO:s högst beslutande organ. Förbundet håller
under verksamhetsåret två ordinarie sammanträden, Ett mellan 15 april
och 15 juni (Vårsammanträdet) och ett mellan 15 oktober och 15 december
Höstsammanträdet). Förbundet kan dessutom hålla extra förbundskongress.
Förbundskongressens sammanträden är offentliga men kongressen kan besluta att enskilda frågor ska behandlas bakom stängda dörrar.
Förbundskongressen åligger:
1. att verkställa val
2. att granska förbundsstyrelsens och övriga organs verksamhet,
3. att fastställa verksamhetsplan och rambudget
4. att behandla propositioner från förbundsstyrelsen, motioner och
enkla frågor,
5. att besluta i ärenden som för förbundet är av större principiell natur,
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6. att i övrigt utöva de befogenheter som behandla de ärenden som föreskrivs i denna stadga
7. att fastställa stadgar för förbundet och underliggande organ
8. att fastställa arvoden till presidiet i budgeten
3.2 Förbundskongressens ordförande
Förbundskongressens ordförande är ansvarig för sammanträdet i stort.
Detta inkluderar utskick av kallelse samt leda mötet i enlighet med fastställd föredragningslista. Vid behov kan förbundskongressen välja en eller
flera vice kongressordföranden som är kongressordförande behjälplig.
3.3 Protokoll
Protokoll ska föras, och justeras av förbundskongressens ordförande jämte
två av förbundskongressen utsedda justerare.
Protokollet ska färdigställas inom tre veckor från sammanträdet och i justerat skick finnas tillgängligt på SSCO:s webbplats inom fyra veckor från
sammanträdet. Protokoll ska efter justering tillhandahållas medlemskårerna, förbundsstyrelsen, revisorerna samt kongresspresidiet.
3.4 Medlemskårernas röstantal
En medlemskårs röstantal beräknas enligt följande: till och med det genomsnittliga antalet medlemmar för samtliga medlemskårer ges en röst för
varje medlem, för varje medlem över genomsnittet ges en halv röst. Antalet
röster avrundas till närmaste heltal. Medlemskår erhåller antalet röster beräknat enligt metoden ovan. Varje ledamot har det antalet röster som
medlemskåren har beslutat, dock minst en röst.
3.5 Val av kongressombud och ersättare
Förbundskongressens ombud och ersättare väljs av medlemskårerna. Varje
medlemskår kan välja högst två ombud och lika många ersättare. Medlemskårer kan när som helst entlediga valt ombud eller vald ersättare.
Då kongressombud och -ersättare har valts eller entledigats ska detta omedelbart anmälas skriftligt till kansliet. Anmälan ska innehålla valda eller
entledigade ombuds och ersättares namn, kontaktuppgifter samt hur
många röster varje ombud förfogar över samt för ersättare vem ersättaren
ska ersätta. Anmälan ska ha inkommit till kansliet senast tre arbetsdagar
innan datum för kongress för att vara giltiga till den förbundskongressen.
Anmälan av kongressombud eller -ersättare ska göras av behörig representant för medlemskåren.
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Kongressombud och -ersättare ska vara fullvärdig medlem i en av SSCO:s
medlemskårer; hen behöver inte vara medlem i den kår som utser den. En
person får vara kongressombud eller -ersättare för flera medlemskårer. Om
medlemskåren ej har angett röstfördelningen mellan medlemskårernas ombud eller angett en felaktig röstfördelningen ska kongressordförande för
förbundskongressen fördela rösterna så jämnt som möjligt mellan de valda
ombuden.
Ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen kan ej samtidigt vara kongressombud eller -ersättare.
3.6 Valärenden
Val till enskilda förtroendeposter sker med absolut majoritet.
Val till förbundsstyrelsen och andra organ inom organisationen som väljs
av förbundskongressen ska förrättas med proportionellt val.
Val på förbundskongress förrättas i enlighet med stadgans ”Bilaga 1, Valordning”.
Person som innehar förtroendeuppdrag som väljs av förbundskongressen
och som vill entlediga sig, ska lämna skriftligt meddelande om detta till
kansliet. Personen är då omedelbart skild från sitt uppdrag. Kansliet har i
sin tur ansvar att meddela kongressordförande och vid behov valberedningen.
3.7 Höstsammanträdet
Vid höstsammanträdet ska följande punkter behandlas:
1. Granska förbundsstyrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
2. Fastställa resultat- och balansräkningar avseende föregående verksamhetsår
3. Besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller om sättet för täckande av verksamhetsårets underskott
4. Pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för dess förvaltning och räkenskaper avseende föregående verksamhetsår, tilllika frågan om ansvarsfrihet för av förbundsstyrelsen förvaltande av
fonder
5. Välja ledamöter till SSSB:s styrelse
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6. Välja sakrevisor och auktoriserad revisor för SSSB och deras suppleanter
3.8 Vårsammanträdet
Vid vårsammanträdet ska följande punkter behandlas:
1. Fastställa budget och verksamhetsplan för SSCO avseende nästkommande verksamhetsår
2. Besluta om medlemsavgift för SSCO avseende nästkommande verksamhetsår
3. Välja presidium samt förbundsstyrelse för nästkommande verksamhetsår
4. Välja revisorer för SSCO
5. Välja kongressordförande
6. Välja valberedning
3.9 Extra kongress
Medlemskårer vars röstantal motsvarar minst en fjärdedel av antalet röster, dock minst tre medlemskårer i förening, förbundsstyrelsen eller revisorerna har rätt att begära extra förbundskongress. Begäran om extra förbundskongress ska insändas till förbundsstyrelsen och ska hållas inom 20
arbetsdagar från det att begäran inkom.
Propositioner som ska behandlas på extra förbundskongress ska utsändas
tillsammans med kallelsen. Om motion önskas behandlas ska den inkomma samtidigt som begäran av extra förbundskongress.
I övrigt gäller samma regler som för ordinarie förbundskongress.
3.10 Kallelse
Förbundskongressen sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen som
utskickas av kongressordförande. Datum för ordinarie förbundskongress
ska fastställas senast åtta veckor före förbundskongressen.
Till ordinarie förbundskongress ska skriftlig kallelse utgå senast sex veckor
före sammanträde. Till extra förbundskongress ska skriftlig kallelse utgå
senast tre veckor för sammanträdet.
Kallelse ska innehålla uppgifter om hur medlemskår anmäler kongressombud samt -ersättare.
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Propositioner ska tillhandahållas samtliga medlemskårer, anmälda kongressombud och -ersättare, kongressordföranden, förbundsstyrelsens ledamöter och revisorerna senast fyra veckor före sammanträdet.
Föredragningslista, motioner, kandidatlistor och övriga handlingar som
ska behandlas ska tillhandahållas samtliga medlemskårer, kongressombud
samt --ersättare, kongressordföranden, förbundsstyrelsens ledamöter och
revisorerna senast fem arbetsdagar före förbundskongressen.
3.11 Närvaro-, yttrande-, förslag- och rösträtt
Kongressordförande har yttranderätt, samt förslagsrätt i formalia- och
ordningsfrågor.
Yttrande-, förslags- och rösträtt vid förbundskongressen har ombud och
ersättare som inträtt i ombudets ställe. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
Yttrande- och förslagsrätt har ombudsersättare, revisorerna samt förbundsstyrelsens ledamöter.
Övriga förtroendevalda samt anställda har yttranderätt i fråga som faller
inom vederbörandes verksamhetsområde.
Förbundskongressen kan adjungera annan person med yttranderätt.
3.12 Motions- och propositionsrätt
Medlemskår som önskar få ärende upptaget på förbundskongressens föredragningslista ska anmäla detta via behörig representant till kongressordförande och samtidigt skicka in motion i ärendet senast tre veckor före
förbundskongressen. Kongressordförande ska snarast överlämna ärendet
till förbundsstyrelsen som om möjligt ska yttra sig över ärendet.
Sent inkommen motion kan behandlas om förbundskongressen med minst
3/4 majoritet beslutar att behandla motionen.
3.13 Misstroendeförklaring
Fråga om misstroende mot hela eller delar av förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, SSSB:s styrelse samt SSSB:s revisorer kan väckas genom motion eller proposition. Omröstning ska alltid ske med slutna sedlar.
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Beslutar kongressen att rikta misstroendeförklaring mot en eller flera i förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, SSSB:s styrelse eller SSSB:s
revisorer ska denne eller dessa omedelbart entledigas.
Beslut om misstroende ska omedelbart justeras.
3.14 Enkel fråga
Kongressombud eller -ersättare som önskar ställa enkel fråga ska anmäla
frågan skriftligen till kongressordförande senast tre arbetsdagar före sammanträdet.
Kongressordförande ska meddela den eller de som berörs av frågan samt se
till att frågan behandlas av förbundskongressen.
Enkel fråga får ställas till förtroendevald eller organ inom SSCO. I debatten kring en enkel fråga får endast frågeställaren och den till vilken frågan
är riktad delta.
Förbundskongressen kan vid behandling av enkla frågor endast fatta beslut
om utredning.
3.15 Beslutsförhet
Förbundskongressen får endast fatta beslut vid sina sammanträden och om
ledamöter från minst fem medlemskårer är närvarande vid omröstningen.
För beslut som innebär förändringar av medlemskårernas ekonomiska förpliktelser gentemot SSCO samt beslut om medlemskap eller uteslutande
av medlemskår krävs beslut med absolut majoritet.

4 Förbundsstyrelse
4.1 Förbundsstyrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordföranden samt fem till sju ledamöter.
4.2 Förbundsstyrelsens uppdrag och uppgifter
I överensstämmelse med dessa stadgar och förbundskongressens beslut
sköter förbundsstyrelsen den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen utgör mellan förbundskongresser förbundets
högsta beslutande organ och utövar därvid i brådskande fall förbundskongressens befogenheter. Det sistnämnda kan dock aldrig gälla
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stadgeändring, upplösning, ärendena 1–4 i punkt 4.7 och ärendena 1–8 enligt punkt 4.8.
Det åligger förbundsstyrelsen, utöver vad som särskilt stadgas, att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bereda ärenden som ska behandlas på förbundskongressen,
Ansvara inför förbundskongressen för förbundets ekonomi
Verkställa förbundskongressens beslut,
Fastställa instruktioner för förbundets organ.
Vid behov utse arvoderade förtroendevalda
Utse representanter i de övriga organ och organisationer där förbundet ska vara företrätt,
Bereda och fatta strategiska beslut för förbundets utveckling.
Fastställa lön och andra förmåner för anställda.
Vid behov delegera någon av ovanstående punkter till förtroendevald person eller organ inom förbundet.
Beslut om avstängning av person eller organisation som skadar
SSCO från deltagande i förbundets verksamhet.

4.3 Förbundsstyrelsens sammanträden
Förbundsstyrelsen bör sammanträda regelbundet på kallelse av presidiet.
Rätt att påkalla utlysande av styrelsesammanträde har dels minst tre av
förbundsstyrelsens ledamöter, dels revisorerna. Sådant sammanträde ska
hållas inom tio arbetsdagar från det att begäran inkommit till kansliet.
Om presidiet underlåter att utlysa begärt sammanträde är de som inkom
med begäran istället behörig att utlysa sammanträdet.
Till förbundsstyrelsens sammanträden ska skriftlig kallelse samt preliminär föredragningslista skickas ut senast 10 arbetsdagar i förväg. Definitiv
föredragningslista och samtliga sammanträdeshandlingar ska utsändas senast fem arbetsdagar i förväg till samtliga vid sammanträdet närvaroberättigade.
Vid förbundsstyrelsens sammanträden förs beslutsprotokoll, som justeras
av mötesordförande jämte en annan för detta särskilt utsedd ledamot. Protokoll ska färdigställas inom 10 arbetsdagar från sammanträdet och i justerat skick finnas tillgängligt för sammanträdets närvaroberättigade inom
tre veckor från sammanträdet. Justerat protokoll ska finnas tillgängligt på
SSCO:s webbplats fyra veckor efter sammanträdet. Sekretessärenden och
känsliga handlingar biläggs ej i offentligt protokoll.
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Reservationer som inkommit under beslut rörande behandling av ärende
som ska behandlas av förbundskongressen ska sändas ut tillsammans med
övriga kongresshandlingar.
4.4 Förbundsstyrelsens beslutssätt
Förbundsstyrelsen har rätt att fatta beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning sker öppet. Omröstning i personfrågor
ska ske med slutna sedlar om förbundsstyrelseledamot begär det. Som förbundsstyrelsens beslut gäller det förslag som erhållit enkel majoritet. Vid
lika röstetal har SSCO:s förbundsordförande utslagsröst.
Förbundsstyrelsen kan adjungera in en person som får närvaro-, yttrandeeller förslagsrätt.
Per capsulam-beslut kan tas av förbundsstyrelsen i brådskande angelägenheter som inte kan vänta till närmast följande ordinarie sammanträde. Vid
beslut som tas per capsulam gäller enhällig majoritet. Beslutet är endast
giltigt om samtliga ledamöter på ett kvalificerat sätt informerats om beslutet.
Presidiet får besluta i ärenden av mindre omfattning eller betydelse, ärenden av brådskande karaktär eller efter delegation från förbundsstyrelsen.
Presidiet får fatta beslut om båda ledamöterna är närvarande och eniga.
Vid presidiets sammanträden förs beslutsprotokoll, som ska undertecknas
av båda presidialerna och meddelas förbundsstyrelsen för kännedom.
4.5 Presidiet
Presidiet utgörs av förbundsordförande och vice förbundsordförande. Presidiet leder förbundsstyrelsens arbete och företräder organisationen utåt.
Presidiet ansvarar för förbundets löpande förvaltning och ska verkställa
förbundsstyrelsens beslut.
Vid förfall av SSCO:s förbundsordförande inträder vice förbundsordförande i dennes ställe. Är förbundsordförandes hinder långvarigt ska förbundsstyrelsen antingen utse en ledamot att interimistiskt till nästa förbundskongress inträda i vice förbundsordförandes ställe, eller omedelbart
sammankalla extra förbundskongress.
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Vid vice förbundsordförandes förfall har förbundsordförande rätt att ensam utföra vad som annars ankommer på presidiet. Är vice förbundsordförandes hinder långvarigt ska förbundsstyrelsen antingen utse en tillförordnad vice förbundsordförande, eller omedelbart sammankalla extra förbundskongress.
Presidiet ska bevaka verksamheten i de organ där förbundet är företrätt
samt hålla förbundsstyrelsen kontinuerligt underrättad.

5 Valberedning
Under vårsammanträdet utses utifrån utskickade handlingar och fri nominering en valberedning som består av fem ledamöter, varav en sammankallande genom personval. Valberedningen bereder ordinarie val samt fyllnadsval som förrättas av förbundskongressen.
Valberedningen bereder val till följande poster inom förbundet:
●
●
●
●
●
●

Förbundsordförande
Vice förbundsordförande
Förbundsstyrelseledamöter
Revisor samt suppleant
Auktoriserad revisionsbyrå
Kongressordförande

samt till följande poster inom SSSB:
● Styrelseledamöter samt suppleanter
● Sakrevisor samt suppleant
● Auktoriserad revisor samt suppleant
Valberedningen har inte rätt att fatta beslut om fler än en ledamot är frånvarande från sammanträdet. Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika har sammankallande skiljeröst. Ledamot av valberedningen har ej rätt att deltaga i beslut eller beredning av beslut i val där
denne är jävig. I de val ledamoten är jävig justeras hen ut ur röstlängden.
Valberedningen ska senast 10 arbetsdagar före förbundskongressen offentliggöra sin beredning på SSCO:s webbplats till de val som förbundskongressen har att förrätta.
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Valberedningens arbete ska förutom det som regleras i stadgan följa de bestämmelser som framgår av ”Arbetsordning för valberedningen”. Arbetsordning för valberedningen ändras av förbundskongressen med enkel majoritet.

6 Revision
Förbundet, dess förtroendevalda och dess organs räkenskaper och förvaltning granskas, såvitt ej för särskilt organ annorlunda stadgas, fortlöpande
av revisor och en auktoriserad revisionsbyrå.
Revisionsbyrån ska utse auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisorerna ska senast fem arbetsdagar före höstsammanträdet varje år avsluta sin granskning av verksamheten från föregående verksamhetsår och
tillställa förbundskongressen revisionsberättelse. Berättelsen ska innefatta
yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda organ och förtroendevalda.

7 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgan kan väckas genom motion eller proposition
till förbundskongressen.
Förslag till stadgeändring ska behandlas på närmast följande ordinarie förbundskongress.
För ändring av stadgan krävs att beslut om detta fattas med absolut majoritet vid första läsning, och 3/4 majoritet vid andra läsningen, hållna med
minst två månaders mellanrum.
För redaktionella ändringar av stadgan krävs enhälligt beslut vid en förbundskongress. Inför beslut om en redaktionell ändring måste förbundskongressen godkänna att ändringen behandlas som en redaktionell ändring.

8 Stadgetolkning
Under pågående verksamhetsår är det revisorernas tolkning av denna
stadga som gäller. Under förbundskongressen är det revisorernas tolkning
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av stadgan som gäller om inte förbundskongressen genom enkel majoritet
beslutar om en annan tolkning.

9 Upplösning
För förslag till upplösning av SSCO gäller samma bestämmelser som om
förslag till ändring av stadgan.
För upplösning av SSCO krävs att beslut om detta fattas med 3/4 majoritet
vid två förbundskongresser, hållna med minst elva och högst tretton månaders mellanrum.
Blir beslut om upplösning slutgiltigt fördelas tillgångarna, sedan samtliga
skulder har betalats och tillgångarna har realiserats, mellan anslutna kårer
i förhållande till deras medlemsantal.
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Valordning
1 Tidpunkt för val
Tidpunkt för val och tidpunkt då kandidatförteckningar senast ska registreras fastställs av förbundskongressen.
2 Valnämnden
Valnämnden utgörs av justerarna, kongressordförande och vid behov vald
vice kongressordförande. Valnämnden ska tillhandahålla regler och tilllämpningsföreskrifter för val och blanketter för registrering av kandidatförteckningar från och med förbundskongressens öppnande samt valsedlar
då val ska förrättas.
3 Kandidatförteckning
Kandidatförteckning ska vara försedd med rangordning mellan kandidaterna, samt vara underskriven av minst ett röstberättigat kongressombud.
Varje kandidatförteckning ska ha ett unikt namn. Som kandidatförteckning räknas också valberedningens förslag.
Det åligger valnämnden att omedelbart efter att registrering av en kandidatförteckning har skett, offentliggöra denna.
4 Valsedel
Giltig valsedel är endast sådan, av valnämnden tillhandahållen valsedel,
som innehåller namnet på en kandidatförteckning och/eller samtliga på
avsedd kandidatförteckning förekommande namn. På valsedeln ska även
vem som avlämnat rösten anges. Valsedel får också lämnas blank.
5 Röstavlämning
Sedan tidpunkten för val har infunnit sig, ska de närvarande kongressombud och röstberättigade ersättare som önskar rösta, avlämna sina röster.
Röstavlämning sker genom att varje röstberättigad avlämnar en valsedel, i
den ordning kongressordförande förrättar upprop i enlighet med röstlängden.
6 Valförfarande
Efter att val förrättat enligt denna valordning, ska valet fastställas av förbundskongressen. Om det efter att alla kandidatförteckningar har registrerats, finns endast en registrerad kandidatförteckning i ett valärende, får
förbundskongressen förrätta valet genom acklamation och utan att invänta
den för val fastställda tidpunkten.
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Varje kandidatförteckning utgör en nominering och får endast innehålla
ett namn, vilket också är kandidatförteckningens namn. Val ska genomföras i flera omgångar så att det i sista valomgången endast återstår två kandidater att välja mellan. Då gäller att den kandidat som har fått det högsta
antalet röster blir vald.
I valsituation med kandidatförteckningar ställs först valberedningens förslag mot avslag med enkel majoritet. Om valberedningens förslag faller
ställs detta samt övriga kandidatförteckningar mot varandra.
7 Mandatfördelning
Mandatfördelning sker därför enligt följande:
a) Mandaten fördelas på de kandidatförteckningar som inkommit med
d’Honts metod. Se punkt 8 d’Honts metod.
b) Kandidat som har strukits på mer än hälften av valsedlarna som har
lagts på en kandidatförteckning, är struken från kandidatförteckningen
och flyttas till sist i rangordningen.
c) Varje kandidatförtecknings mandat fördelas sedan på de ingående
kandidaterna enligt förteckningens rangordning, efter justering för strykningar enligt punkt b ovan.
d) Kandidat kan endast besitta ett mandat. Då en kandidat har besatt
ett mandat betraktas alla andra förekomster av namnet som struket.
8 d’Honts metod
Beräkning enligt d’Honts metod sker enligt följande: Vid fördelning av
visst mandat är grupps jämförelsetal lika med kvoten mellan röstetalet och
antalet redan erhållna mandat ökat med ett. Mandatet tillfaller den grupp
vars jämförelsetal är högst.
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Proposition 2 / SSCO
Verksamhetsplan 2021/22
Bakgrund
Styrelsen lägger härmed förslag på ny verksamhetsplan för verksamhetsåret
men en fortsättning i vår treåriga strategi att för våra medlemskårer göra
vår verksamhet mer förutsägbar och mer tillgänglig.
Verksamhetsåret 2021/22 går vi in i fas två. För SSCO innebär detta en stor
utvärdering av vår verksamhet och uppföljning av det föregående året.
Samtidigt är detta år för reell expansion och etablering av vår politik, vår
studiesociala verksamhet och vårt studentstöttande arbete när vi tydligt
satt organisationens riktning på pränt. Vi är förväntansfulla i hur nästa års
förtroendevalda ska tackla våra verksamhetsområden.
Styrelsen föreslår att politisk påverkan, studiesocial verksamhet samt studentservice & medlemsstöd ska utgöra våra tre verksamhetsben med tydliga strategiska målsättningar för ett bättre Studentstockholm. För att utöka de förtroendevaldas möjligheter och ytterligare stärka strategierna föreslår styrelsen att dagens ”satsningar” per område ersätts med ett breddat
fokus för verksamhetsåret. Med det föreslås SSCO lägga kraft på studentbostäder efter studentplånboken, en entré till hela Studentstockholm och
pandemins påverkan på medlemskårerna att prägla den löpande verksamheten.
Våren 2021 släppte SSCO för första gången Stockholms studentbudget
2021. Det är med otrolig glädje vi har sett hur den har mottagits bland
medlemskårerna som politiskt verktyg. Studentbudgeten har därmed föreslagits att flyttas från en satsning för året till att ingå i vår ordinarie politiska verksamhet.
Vi ser fram emot diskussion och beslut i frågan om ett vassare och medlemsnära SSCO!

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår studentrådet besluta
att fastställa SSCO Verksamhetsplan 2021/22
SSCO – Stockholms studentkårer
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SSCO verksamhetsplan
2020–2023 År 2 2021/22
Om dokumentet
Verksamhetsplanen är SSCO:s övergripande dokument för genomförande
och uppföljning av organisationens verksamhet. Verksamhetsplanen ska
tydligt påvisa SSCO:s ambitioner, medlemsvärdet och långsiktiga mål. Dokumentet är skrivet så att större förändringar inte ska ske årligen för att
till medlemskårerna kunna skapa kontinuitet och förutsägbarhet.
Verksamhetsplanen 2020–2023 ska årligen fastställas av SSCO:s studentråd
i maj med särskilda fokus för varje verksamhetsår. Genom en kontinuitet i
utformningen under en längre period än ett år, gör det även enklare för
medlemskårerna att själva inkomma med förslag på särskilda fokus och
verksamhetsfrågor och därmed skapa en verksamhetsplan som är aktuell
och relevant för alla Stockholms studentkårer.

SSCOs uppdrag
”SSCO har till ändamål att tillvarata de anslutna kårerna och dess medlemmars gemensamma intressen, att organisera och stärka samarbetet mellan kårerna samt att representera Stockholms student- och elevkårer som
en samarbetsorganisation för kårregionen Stockholm.”
-

Stadgar för Stockholms studentkårers centralorganisation

Organisatoriska förutsättningar för SSCOs måluppfyllnad
För att kunna uppfylla verksamhetsplanen och verkställa studentrådens
beslut krävs det att SSCO är en organisation i ekonomisk och organisatorisk stabilitet. I detta ska styrelsen särskilt beakta överlämningsrutiner, arbetsmiljö- och jämlikhetsabete, ansvarsfördelning, transparenta och öppna
rekryteringsprocesser samt kontaktvägar mellan studentkårer och centralorganisationen.

Del 1: Politisk påverkan
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Strategiska målsättningar
1. SSCO är den självklara rösten för frågor om studenters boende,
ekonomi och hälsa i Stockholmsregionen
2. SSCO:s politik är framtagen av och etablerad hos medlemskårerna
3. Det finns goda förutsättningar för att vara student i Stockholm

Politisk fokusfråga 2021/22
Studentbostäder efter studentplånboken
I Stockholm finns närmre 100 000 studenter och doktorander på våra högskolor, universitet men knappt 20 000 studentbostäder i hela länet. De studentbostäder som byggs idag kräver att studenter arbetar vid sidan om
sina studier och nuvarande hyresregleringar gör andrahandsmarknaden såväl dyr som otrygg. Stockholms studenter kräver studentbostäder efter studentplånboken.

Löpande verksamhet
SSCO:s politiska arbete utgår ifrån tre kärnområden; studenters boende,
studenters ekonomi och studenters hälsa.
Debattskapande
SSCO ska aktivt verka för att skapa debatt i relevanta ämnen för Stockholms studenter och studentkårer och ska i detta verka regionalt och nationellt för att synliggöra deras behov och förutsättningar på sina lärosäten
och i sina liv. SSCO ska vara en samlingspunkt för studentpolitiken i
Stockholm såväl som i Sverige. SSCO ska i detta skapa möten mellan beslutsfattare, relevanta branschparter och Stockholms studenter för att gemensamt diskutera relevanta ämnen, bland annat genom Högskolepolitiska mingel.
Nätverkande
SSCO ska vara den självklara samlande studentrösten i Stockholm och aktivt lyfta studenternas perspektiv inom SSCO:s nätverk och potentiella
nätverk. I detta ligger det att ständigt vara a jour i frågor som gagnar Studentstockholm, närvara i relevanta sammanhang och skapa samarbeten
med för verksamheten betydelsefulla parter.
Stockholms studentbudget
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Stockholms studentbudget är ett verktyg för att belysa studerande ekonomiska förutsättningar i Stockholm. SSCO ska årligen sammanställa budgeten och använda den i sitt politiska arbete för att göra huvudstaden till en
enklare och billigare utbildningsort.
Stockholms studentvän
År 2002 delade SSCO för första gången ut utmärkelsen Stockholms studentvän. Utmärkelsen ska fortsatt ges ut till den eller dem som utfört särskilt värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer.
Almedals- och Järvaveckan
SSCO ska nyttja Almedals- och Järvaveckan som arenor för att lyfta
Stockholms studenters och våra medlemskårers behov och förutsättningar.

Del 2: Studiesocial verksamhet
Strategiska målsättningar
1. Stockholm anses vara en ledande och levande studentstad
2. Stockholms studentliv är ledande i frågor om inkluderande och inspirerande mötesplatser
3. Det finns ett gott samarbete mellan studentorganisationerna och
kontinuerliga utbyten dem emellan

Studiesocialt fokus 2021/22
En entré till hela Studentstockholm
Vid millennieskiftet och framåt fanns det ett separat och Stockholmsbaserat medlemskort för Stockholms studentkårer som därmed anpassades mer
för behoven och önskemålen i Stockholm snarare än de rikstäckande alternativen idag. Ett sådant kort skulle också kunna innebära möjligheten att
öppna upp studentpubar och event för stadens studenter och främja nya
möten. SSCO ska under verksamhetsåret utreda möjligheten av ett återinförande av kortet och vad det skulle kunna skapa för fördelar för Stockholms studenter.

Löpande verksamhet
Studenternas valborgsfirande
1894 höll studenterna för första gången sitt välkomsttal till våren på Sollidenscenen på Skansen, en tradition som nu pågått i över 100 år. SSCO ska
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fortsatt fira in våren genom att samordna Stockholms studentkårers gemensamma fanborg och lyfta Stockholm som studentstad.
Nobelbanketten
Sedan början av 1900-talet har Stockholms studentkårer varit en självklar
del utav Nobelbanketten, med sina fanor och standar och som marskalkar.
SSCO ska fortsatt samordna Stockholms studentkårers gemensamma fanborg, stärka banden mellan SSCO och Nobelstiftelsen samt i samband
med Nobelbanketten lyfta Stockholm som studentstad i det fall en tillställning arrangeras 2021.
Klubbmästarrådet (KMR)
SSCO ska vara navet för Stockholms klubbmästerier och tillsammans i
Klubbmästarrådet utbilda, utveckla och inspirera för ett inkluderande och
öppna miljöer runtom på Stockholms alla campus.
Nobellotteriet
SSCO ska fortsatt öppna upp dörrarna för studenterna till Nobelbanketten varje år genom Nobellotteriet i samarbete med Nobelstiftelsen i det
fall en tillställning arrangeras 2021.
Valborgspubrundan (Walpurgis Pub Crawl)
Valborgspubrundan arrangerades för första gången 1989 och ska under
fortsatt ledning av övermarskalksämbetet och valborgsfamiljen engagera
Stockholms studentvärld under en heldag i anslutning till valborgsmässoafton.
Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)
Trygghet för gäster och ansvarstagande personal är för SSCO av stor vikt
för Stockholms studentpubar. I samarbete med Region Stockholm, Polisen
och Studenthälsan ska SSCO fortsatt samordna utbildningstillfällen för
medlemskårernas studentpubar.

Del 3: Studentservice & medlemsstöd
Strategiska målsättningar
1. SSCO:s medlemskårer är starka och självstyrda organisationer
2. Alla studenter i Stockholm är medlemmar i sin studentkår
3. Det är enkelt att som student engagera sig i SSCO och i sin studentkår
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Medlemsfokus 2021/22
Pandemins påverkan på kårerna
2020 kom och välte utbildningen och engagemanget uppochner. SSCO:s
medlemskårer har sedan dess vittnat om förändrade villkor för såväl verksamheten, ekonomin samt de ideella krafterna och studenternas fysiska
och psykosociala arbetsmiljö är mer aktuella än någonsin. I rollen som regional medlemsorganisation ska SSCO inom ramarna för sin verksamhet
stärka medlemskårerna utifrån nämnda aspekter och främja samarbete
dem emellan.

Löpande verksamhet
Akademisk kvart
I en bostadskris och bostadsbrist behövs det alternativa sätt att få sig en
bostad under studietiden. SSCO ska fortsatt driva andrahandsplattformen
Akademisk kvart för Stockholms studenter med tydliga och studentanpassade krav för uthyrning och hyressättning.
Stockholmskonventet
SSCO ska driva nätverket Stockholmskonventet och göra det till en naturlig
digital mötesplats för frågor och stöd mellan studentkårerna. Stockholmskonventet ska även sammanstråla två gånger per år för att diskutera och
utbilda i aktuella frågor.
Studenthälsan.se
SSCO ska driva och utveckla plattformen Studenthälsan.se. Alldeles för få
av Stockholms studenter har god kännedom om studenthälsan och dess
uppdrag och vissa vet inte vilken mottagning de ska vända sig till. SSCO
ska underlätta för studenter att ta kontakt med studenthälsan och erbjuda
vägledning i vanliga hälsoärenden hos studenter.
Stockholms studentbostäder
SSCO grundade på 1950-talet vad som idag är Sveriges största studentbostadsförmedlare – Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB). SSCO
ska aktivt söka samarbetsformer mellan partnerna för att hitta synergier
mellan bostadsbyggandet och studenternas ekonomiska och sociala förutsättningar.
Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden
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SSSRSF är en stiftelse genom vilken SSCO vartannat år delar ut medel till
projekt och arrangemang bland medlemskårerna som verkar med samma
ändamål som stiftelsen. 2021/22 ska beviljade ansökningar utvärderas och
följas upp.
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Proposition 3 / SSCO
Rambudget 2021/22
Bakgrund
Studentrådet ska varje år fastställa en rambudget för SSCO. Rambudgeten
beskriver organisationens ekonomi i generella termer och ska för medlemskårerna förutspå ett resultat för verksamhetsåret. I relation till rambudgeten fattar studentkårerna även beslut om medlemsavgifter och arvoden för det kommande året.
För att få en lite enklare översyn över vad vi faktiskt lägger våra ekonomiska medel på har styrelsen valt en ny form för rambudgeten för en tydligare redovisning av våra intäkter och hur vi förvaltar våra medel utifrån
vårt syfte och våra strategiska målsättningar.
SSCO är i ett föränderligt stadie i en oviss tid och har sedan föregående år
lagt mycket energi på att undersöka nya former för finansiering av verksamhet som vi hoppas kommer ta form i nästa års budgetproposition. Styrelsen ser därför i dagsläget ingen större oro för det för året förväntade minusresultatet.
Med våra medlemskårers förändrade medlemsantal och intäkter under året
har vi prognostiserat en minskning i våra medlemsintäkter med ungefär 70
000 jämfört med föregående år. Vi har även vänt upp och ner på frågan om
en sänkt medlemsavgift för året men föreslår studentrådet att lämna den
oförändrad. Vi välkomnar dock starkt medlemskårernas input i frågan.
Se sida två av rambudgeten för förteckning över intäkter och utgifter.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår studentrådet besluta
att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021/22 till 14 kronor
per kårmedlem
att fastställa heltidsarvodet för presidiet till 45,5 % av prisbasbeloppet för
2021 per person och månad för verksamhetsåret 2021/22
att fastställa SSCO Rambudget 2021/22
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SSCO Rambudget 2021/22
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Förklaring av intäkter

Förklaring av utgifter

Medlemsavgifter
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift om 14 kr per kårmedlem hos respektive
kår. I budgeten prognosticerar vi för 30 000
kårmedlemmar i Stockholm vilket är en liten
minskning med anledning av pandemins påverkan på kårerna.

Politisk påverkan
Här budgeterar vi för våra politiska kampanjer, möten, resor och vår politiska sekreterare som tillsammans med ordförande ansvarar för verksamhetens uppfyllnad.

Utdelning och återinvestering
Enligt studentrådsbeslut 2019 ska SSCO varje
år budgetera för årligt nyttjande av avkastning om 600 000 kr per år. Vi budgeterar
även för en aktieägarudelning från vårt bolag.

Studiesocial verksamhet
Här budgeterar vi för Valborgs- och Nobelfestligheterna, Klubbmästarrådet och övermarskalksämbetet som ansvarar för stora delar av områdets måluppfyllelse.

Ersättning för bostadsärenden
Genom avtal med vår bostadsstiftelse ska
SSCO årligen ersättas med ca 600 000 kr för
vårt arbete med Bostadsdelegationen (BD).

Studentservice & medlemsstöd
Här budgeterar vi för Akademisk kvart, vissa
kommunikations- och utvecklingskostnader
kopplade till verksamhetsplanen och en kommunikatör.

Akademisk kvart
Akademisk kvart är vår andrahandsförmedling för studenter på bostadsmarknaden.
Förmedlingen finansieras utöver SSCO av
Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska
institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Organisatoriska förutsättningar
Utöver hyra och redovisning som redovisas
separat ingår här alla andra kostnader som
krävs för att vara en stabil och demokratiskt
uppbyggd organisation. Här ryms alla övriga
lokalkostnader, kostnader för våra förtroendevalda, studentrådet och vår kanslisekreterare.

Valborg
Intäkterna för valborg är både biljettförsäljning och övriga intäkter till Valborgspubrundan och intäkter från medlemskårerna i samband med valborgsfirandet på Skansen.

Personal och kostnader för arvoderade
Hälften av SSCO:s kostnader utgörs av de
som verkställer vår verksamhetsplan. Av våra
totala utgifter är 32 % löner och 18 % arvoderingar.

Nobel
Intäkterna för Nobel är lotteriförsäljning i
samband med Nobellotteriet och intäkter
från medlemskårerna för fanborg och marskalkskår i samband med Nobelbanketten.
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Proposition 4 / Arbetsordning
för SSCO:s valberedning
Bakgrund
Med ändringar gjorda i stadgan föreslår styrelsen att studentrådet beslutar
om konsekvensändringar i valberedningens arbetsordning.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår studentrådet besluta
att fastställa Arbetsordning för SSCO:s valberedning
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Arbetsordning för
SSCO:s valberedning
Valberedningens uppdrag
Valberedningen har i uppdrag att säkerställa begrundade, demokratiska
och transparenta valprocesser för förtroendeuppdrag inom SSCO och därmed beredning av dessa. SSCO är Stockholms studentkårers centralorganisation och ska därmed i organisationens uppdrag spegla och kunna vara representativ för studentpopulationen i Stockholm. Däri ligger det även att
föreslå kandidater till förtroendeuppdraget som kan lyfta medlemskårernas förutsättningar och behov inom respektive område.
Det åligger valberedningen att:
• Insamla nomineringar samt uppmana till nomineringar,
• Aktivt söka lämpliga kandidater att nominera,
• Bereda de val som enligt SSCO:s stadga förrättas av studentrådet
förbundskongressen
Att bereda ett val innebär att
• Intervjua kandidater,
• Undersöka kandidatens referenser
• Utfärda omdömen om kandidaterna och verka rådgivande för studentrådets förbundskongressens beslutsfattande, samt
• Arrangera en offentlig kandidatutfrågning inför val av presidium
Valberedning får inte lägga förslag på styrelse till studentrådet förbundskongressen där ett kön är representerat över 60 % eller där färre än fyra
medlemskårer är representerade. Om valberedningens förslag och inkomna
nomineringar inte möter ovanstående riktlinje äger valberedningen rätt
att förlänga kandidaturstiden.

Valberedningens arbete
Nomineringar och nomineringsrätt
Valberedningen ska uppmana SSCO:s medlemskårer, styrelse och studentrådets ledamöter kongressombud att inkomma med förslag i de valärenden
som valberedningen ska bereda.
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Nominering sker skriftligen till valberedningen. Angående offentliggörande av kandidater, se nedan under Valhandlingar.
Fri nomineringsrätt för var medlem i kår som också är medlem i SSCO ska
råda till följande uppdrag inom SSCO:
•
•
•
•
•
•
•
•

FörbundsoOrdförande
Vice förbundsordförande
FörbundssStyrelseledamöter samt suppleanter
SakrRevisor samt suppleant
Studentrådsordförande Kongressordförande
Vice studentrådsordförande kongressordförande
Studentrådssekreterare
Valberedningsledamöter

Fri nomineringsrätt för var medlem i kår som också är medlem i SSCO ska
råda till följande uppdrag inom styrelsen för SSSB (enligt Stadga Stiftelsen
Stockholms Studentbostäder, 2 § Styrelsen):
• Fyra ledamöter
• Två suppleanter
Nomineringshandlingar
Alla nomineringar ska skickas till valberedningen och innehålla kandidatens CV och personligt brev. Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav. Kandidaterna ska
ges möjlighet att göra ändringar i sina ansökningshandlingar innan de blir
offentliga. Se även punkten Valhandlingar nedan.
Intervjuer
Valberedningen ska i största möjliga mån genomföra intervjuer med kandidaterna. Under intervjun bör minst två ledamöter från valberedningen
närvara. Samtliga kandidater ska ges samma förutsättningar under intervjun, därför ska intervjuer till samma uppdrag följa samma struktur och
upplägg.
Referenser
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Valberedningen ska kontakta de referenser som kandidaten uppger åt valberedningen. De har även rätt att kontakta andra referenser än de som
uppgetts om detta kan vara relevant för beredningen. Detta ska upplysas
om vid intervjutillfället.
Hearing
Valberedningen bör inför val av presidium anordna en hearing vid ett tillfälle som sker i god tid före det studentråd den förbundskongress där valet
ska genomföras. Hearingen kan undantas om valberedningen bedömer att
den inte kommer att ge kårerna ytterligare underlag av betydelse för bedömningen av kandidaterna. Om en medlemskår så begär ska en hearing
hållas även om valberedningen har beslutat annorlunda.
Val av ny valberedning
Valberedning lyser valet och samlar in kandidaturer och nomineringar till
nästkommande valberedning. Valberedningskandidater kan sända in personliga brev och CV som då kommer med i valhandlingarna, men ingen
beredning görs av sittande valberedning. Den lista som lämnas in av valberedningen har kandidaterna listade från tidigast kandiderad till senast
kandiderad.
SSCO:s presidium anses ej lämpade att sitta i valberedningen under det
följande verksamhetsåret.
Sekretess
Valberedningen kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig
information om de lika kandidaterna, SSCO, medlemskårer och andra organisationer eller företag, både sådan som är relevant för valet och sådan
som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information behandlas
varsamt.
All information om kandidaterna och valberedningens arbete är konfidentiell och får ej lämnas ut av valberedningen eller någon av dess ledamöter,
med följande undantag.
1. Valhandlingar enligt ovan samt annan information som valberedningen skriftligen delger studentrådet förbundskongressen.
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2. Valberedningen ska under studentrådet förbundskongressen i relevant utsträckning besvara de frågor som ställs av studentrådets ledamöter förbundskongressens ombud. Frågor till en enskild ledamot av valberedningen behöver dock inte besvaras, såvida de inte
avser en i handlingarna anmäld avvikande uppfattning.
3. Även uppgifter som är att anse som känsliga ska delges studentrådet förbundskongressen, om de bedöms vara av betydande vikt för
valet. Dock ska de berörda kandidaterna i förväg informeras om
detta och därvid ges möjlighet att dra tillbaka sina kandidater.
Jäv
Ledamot av valberedningen ska ej deltaga i beredning eller beslut i valberedningen i val där denne är jävig. Det gäller till exempel beredning eller
beslut om kandidater som är nära anhörig, partner eller nära vän till en
valberedningsledamot, när det föreligger personkonflikter, om det föreligger en intressekonflikt exempelvis om båda sitter i samma styrelse eller om
det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet
för valberedningsledamotens opartiskhet.
Ledamot av valberedningen är skyldig att själv anmäla jäv till valberedningen.
Delgivning om förordnande
Samtliga kandidater ska delges sitt omdöme, huruvida ett förordnande har
gjorts samt, om så är fallet, om de blivit förordade eller ej. De ska därefter
ges minst 24 timmar för att avgöra huruvida de vill kvarstå som kandidater, innan handlingarna får offentliggöras. Valberedningen får aldrig rekommendera en kandidat att dra tillbaka en kandidatur och ska vid tillfället då kandidaten delges sitt omdöme betona att valberedningen har en
rådgivande roll inför studentrådets förbundskongressens beslutsfattande.
Tillbakadragna kandidaturer
Valberedningen får över huvud tagit inte uttala sig om personer som inte
längre kvarstår som kandidater, såvida inte personerna i fråga gett sina uttryckliga medgivanden till detta.
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Valberedningens förslag
Skriftliga omdömen om kandidater
Valberedningen ska senast två veckor innan studentrådet förbundskongressen lämna sin rapport till studentrådet förbundskongressen innehållandes valberedningens förslag, nominering samt kandidaternas ansökningshandlingar. Däri ska redogöras för kandidatens kompetenser, egenskaper och erfarenheter i relation till uppdraget, och relevanta skillnader
mellan olika kandidater till samma post ska belysas. Valberedningen ska
också lämna övrig information som bedöms vara av vikt för valet. När det
finns flera kandidater till en post ska valberedningen sträva efter att hålla
en jämn nivå och jämförbar struktur mellan kandidaternas omdömen, så
att ingen kandidat riskeras att missgynnas av formen på omdömet.
Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen
anser bäst lämpade för uppdraget i fråga. Beslut om förordnande ska grundas på underlaget insamlat under valprocessen och utgå från de krav som
bedöms tillhöra uppdraget. Beslut om förordnande ska baseras på de kompetenser, egenskaper och erfarenheter som kandidaten besitter.
Om valberedningen inte kan enas kring ett omdöme eller förordnande så
ska detta anges i handlingarna och minoriteten ska ha rätt att däri redogöra för sin ståndpunkt.

Undantag och specialregler
Oförrättade val
Ansvaret för val som skulle ha, men inte kunnat, förrättas under den föregående valberedningens mandatperiod tillfaller automatiskt den nya valberedningen (om valet fortfarande är aktuellt).
Fyllnadsval
Vid fyllnadsval gäller sammaregler som vid ordinarie val, med undantag
för de regler som ej är tillämpbara (exempelvis angående datum).
Fastställande, ändring och upphävande av

arbetsordningen
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Studentrådet Förbundskongressen beslutar om arbetsordningen för valberedningen. Beslut om ändring eller upphävande av arbetsordningen kräver
enkel majoritet.
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Proposition 5 / Avveckling av
Dispositionsfonden
Bakgrund
Under hösten har styrelsen uppmärksammat att en av våra interna fonder,
Dispositionsfonden, saknar stadga. Efter att vissa efterforskningar genomförts utan att stadgan hittats anser styrelsen det bättre att avveckla fonden
än att lägga mer resurser på att leta efter stadgan. Fonden innehåller 136
168kr. Dessa medel föreslås tillskjutas Styrelsens dispositionsfond då den
utifrån namnet är den av våra interna fonder som kan antas ha mest liknande syfte och då det är där pengarna bedöms kunna göra mest nytta för
SSCO.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår studentrådet besluta
att avveckla SSCO:s interna fond Dispositionsfonden och överföra dess
medel, 136 168 kronor, till Styrelsens dispositionsfond

SSCO – Stockholms studentkårer
www.ssco.se

37

Norrtullsgatan 2, 113 29 Stockholm
org.nr 802006–4544

