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1.  Namn  

1.1.1 Föreningens namn är Dalarnas Studentkår 

1.1.2 Föreningen är en religiöst, partipolitiskt och fackligt 
obunden sammanslutning av studenter vid Högskolan 
Dalarna 

2. Syfte 

2.1.1 Att organisera Högskolan Dalarnas studenter i 
utbildningspolitiska och studiesociala frågor lokalt, 
nationellt och internationellt 

3.  Medlem 

3.1 Medlemskap 

3.1.1 Medlem är den som är student, doktorand eller 
förtroendevald på Högskolan Dalarna som betalat fastställd 
medlemsavgift 

3.1.2 Med student eller doktorand menas den person som är 
antagen och registrerad vid utbildningar på Högskolan 
Dalarna. Eller har en doktorandanställning vid Högskolan 
Dalarna 

3.1.3 Medlemskap tecknas termins- eller årsvis 

3.1.4 Stödmedlemskap för föreningen kan beviljas till alumner 
eller anställda på Högskolan Dalarna eller studenter vid 
Brunnsviks folkhögskola 

3.1.5 Stödmedlemskapet tecknas årsvis 

3.1.6 Stödmedlem äger ingen yrkande- eller beslutsrätt på 
medlemsmötet 

3.1.7 Stödmedlem får delta i föreningens aktiviteter 

3.1.8 Tillfälligt medlemskap för föreningen kan beviljas till 
studenter vid andra lärosäten som kan uppvisa aktuellt 
studiebevis  

3.1.9 Tillfälligt medlemskap tecknas om max fyra (4) dagar 

3.1.10 Tillfälliga medlemmar äger ingen yrkande- eller beslutsrätt 
på medlemsmötet 
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3.1.11 Alla typer medlemskap förfaller automatiskt vid 
medlemsbevisets förfall  

3.1.12 Alla typer av medlemskapsavgifter fastställs av 
medlemsmötet 

3.1.13  

3.2 Medlemsrättigheter 

3.2.1 Medlem äger närvaro-, yrkande- och beslutsrätt på 
medlemsmötet 

3.2.2 Medlem äger nomineringsrätt till föreningens samtliga 
organ 

3.2.3 Medlem äger närvarorätt till föreningens samtliga organ om 
inte organet beslutat om sammanträde bakom lyckta dörrar 

3.2.4 Medlem äger rätten att ta del av föreningens samtliga 
möteshandlingar undantaget om dessa faller under 
offentlighet- och sekretesslagen 

3.2.5 Medlem kan omedelbart stängas av från föreningen om den 
bryter mot stadgan, skadar föreningens anseende eller på 
annat sätt motverkar dess syfte. Beslut fattas av 
föreningens presidium och fastställs av kårstyrelsen 

4. Organisation 

4.1 Medlemsmöte 

4.1.1 Medlemsmötet utgör föreningens högst beslutande organ 

4.1.2 Medlemsmötet arbetar efter fastställd arbetsordning 

4.1.3 Medlemsmötet består av medlemmar i föreningen 

4.1.4 Medlemsmötet sammankallas av kårstyrelsen minst en (1) 
gång per termin enligt arbetsordning. 

4.1.5 Extra medlemsmöte kan sammankallas om kårstyrelsen 
finner det nödvändigt 

4.1.6 Medlemsmötet äger rätten att tillsätta och avsätta 
underställda organ 
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4.1.7 Medlemsmötet har till uppgift 
Att besluta om frågor av strategisk och principiell art 
Att besluta om verksamhetsplan och budget för föreningen 
Att besluta val av kårstyrelsen 
Att besluta i övriga frågor som fastställs i arbetsordningen 

4.2 Kårstyrelsen 

4.2.1 Kårstyrelsen svarar endast inför medlemsmötet 

4.2.2 Kårstyrelsen arbetar enligt fastställd arbetsordning 

4.2.3 Kårstyrelsen utgör föreningens taktiska och verkställande 
organ 

4.2.4 Kårstyrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan 
medlemsmötenas sammanträden.  

4.2.5 Kårstyrelsen utgör föreningens taktiska och verkställande 
organ 

4.2.6 Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt 
ytterligare nio (9) till tretton (13) ledamöter 

4.2.7 Kårstyrelsens ordförande och vice ordförande leder 
föreningens verksamhet och utgör föreningens presidium 

4.2.8 Presidiet är kårstyrelsen när kårstyrelsen inte 
sammanträder  

4.2.9 Kårstyrelsen har till uppgift  
Att ansvara för verkställandet av medlemsmötets fattade 
beslut 
Att ansvara för föreningens verksamhet och ekonomi 
Att ansvara för föreningens stadga och principer följs 
Att ansvara för arbetsordningar inom föreningen 

4.2.10 Kårstyrelsen kan delegera arbetsuppgifter till 
förtroendevalda eller anställda inom föreningen 

4.2.11 Kårstyrelsen äger rätten att tillsätta och avsätta 
underställda organ 

4.2.12 Kårstyrelsen äger rätten att anställa och friställa anställda 

4.3 Mästerier 

4.3.1 Mästerierna svarar endast till kårstyrelsen 
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4.3.2 Mästerierna arbetar efter kårstyrelsens fastställda 
arbetsordning 

4.3.3 Mästerierna arbetar på uppdrag av kårstyrelsen inom en 
väldefinierad del av verksamheten 

4.3.4 Ständiga mästerier under kårstyrelsen är 
FestMästeriet 
SportMästeriet 
IntroMästeriet 
OvveMästeriet 

4.4 Sektion 

4.4.1 Sektionerna svarar endast till kårstyrelsen 

4.4.2 Sektionerna arbetar efter kårstyrelsens fastställda 
arbetsordning 

4.4.3 Sektionerna arbetar på uppdrag av kårstyrelsen inom en 
väldefinierad del av Högskolan Dalarna 

4.5 Sammanträden 

4.5.1 Föreningens organ sammanträder på kallelse av dess 
ordförande eller vice ordförande 

4.5.2 Föreningens organ är beslutsmässiga om kallelse skickats 
minst en (1) vecka före sammanträdet och hälften av de 
valda ledamöterna är närvarande, vid medlemsmöte gäller 
enbart kallelse om en (1) vecka 

4.5.3 Rätt att begära sammanträde har revisorer, minst halva 
styrelsen eller kårstyrelsens presidium. Det åligger då 
organet att inom en (1) vecka sammanträda 

4.5.4 Ledamot i organet äger närvaro- yrkande- och beslutsrätt 
vid sammanträde 

4.5.5 Föreningens organ har rätt besluta om att adjungera in 
personer med närvaro- och yrkanderätt 

4.5.6 Föreningens sammanträden ska dokumenteras genom 
minnesanteckningar eller protokoll.  

4.5.7 Föreningens sammanträden ska justeras av ordförande, 
sekreterare och justerare för mötet 

4.5.8 Vid lika röstantal har ordförande för organet utslagsröst 
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4.5.9 Sluten omröstning sker enbart om någon så begär 

4.6 Kansli 

4.6.1 Kansliet svarar endast till kårstyrelsen 

4.6.2 Kansliet arbetar efter kårstyrelsens fastställda 
arbetsordning 

4.6.3 Kansliet arbetar på uppdrag av kårstyrelsen inom hela 
organisationen 

4.7 Valberedning 

4.7.1 Valberedningen svarar endast till medlemsmötet 

4.7.2 Valberedningen arbetar efter medlemsmötets fastställda 
arbetsordning 

4.7.3 Valberedningen förbereder val till kårstyrelsens 
förtroendeuppdrag 

4.7.4 Valberedningen består av sammankallande samt ytterliga 
två (2) till sex (6) ledamöter 

4.7.5 Valbar till valberedningen är den person som inte 
kandiderar till kårstyrelsens förtroendeuppdrag 
nästkommande verksamhetsår 

4.8 Firmateckning 

4.8.1 Föreningens firma tecknas av dess ordförande och vice 
ordförande var och en för sig 

4.8.2 Föreningens kårstyrelse äger rätten att besluta om 
ytterligare firmatecknare genom delegation 

4.9 Revisorer 

4.9.1 Föreningens verksamhetsrevisorer utses av medlemsmötet 

4.9.2 Föreningens verksamhetsrevisorer ska granska föreningens 
verksamhet så som kårstyrelsens verksamhetsberättelse, 
kårstyrelsens protokoll och efterlevnaden av föreningen 
stadga 

4.9.3 Föreningens verksamhetsrevisorer äger rätten att granska 
hela eller delar av föreningens förvaltning 
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4.9.4 Föreningens ekonomiska revisorer ska granska föreningens 
ekonomiska verksamhet så som föreningens årsredovisning   

4.9.5 Föreningens verksamhets- och ekonomiska revisorer arbetar 
efter medlemsmötets fastställda arbetsordning 

4.9.6 Föreningens verksamhets- och ekonomiska revisorer äger 
närvaro- och yttranderätt vid föreningens samtliga organ 

4.10 Verksamhetsår och räkenskapsår 

4.10.1 Föreningens verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni 

4.10.2 Föreningens räkenskapsår löper från 1 juli till 30 juni 

5. Dokument inom föreningen 
Stadga för  Fastställs av Uppdateras av 

Dalarnas Studentkår Medlemsmötet Kårstyrelsen 

Policydokument för Fastställs av Uppdateras av 

Åsiktsdokument  Medlemsmötet Kårstyrelse 

Alkohol- och drogpolicy Medlemsmötet Kårstyrelse 

Introduktionspolicy Medlemsmötet Kårstyrelse 

Studentrepresentantpolicy Medlemsmötet Kårstyrelse 

Kårstatusavtalet  Kårstyrelsen Kansli 

Arbetsordning för Fastställs av Uppdateras av 

Medlemsmöte  Medlemsmötet Kårstyrelse  

Kårstyrelse  Medlemsmötet Kårstyrelse 

Valberedning  Medlemsmötet Kårstyrelse 

Verksamhetsrevisor Medlemsmötet Kårstyrelse 

Ekonomisk revisor Medlemsmöte Kårstyrelse  

Ledamöter kårstyrelse Kårstyrelse  Kårstyrelse 

FestMästeri  Kårstyrelse  Kårstyrelse 

IntroMästeri  Kårstyrelse  Kårstyrelse 

SportMästeri  Kårstyrelse  Kårstyrelse 

OvveMästeri  Kårstyrelse  Kårstyrelse 

Sektion  Kårstyrelse  Kårstyrelse 

Studentrepresentant Kårstyrelse  Kårstyrelse 

Kansli  Kårstyrelse  Kansli 
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Övriga dokument för Fastställs av Uppdateras av 

Delegationsordningen Kårstyrelse  Kårstyrelse 

Personalreglemente Kårstyrelse  Kårstyrelse  

Kårstyrelsen äger rätten att göra redaktionella ändringar i föreningens 
dokument 
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6.  Valordning 

6.1 Valordning kårstyrelsen 

6.1.1 Utlysning till kårstyrelsen ska ske under perioden januari 
till mars 

6.1.2 Föreningens kårstyrelse ska väljas av medlemsmötet under 
perioden mars till juni 

6.1.3 Valbar till föreningens kårstyrelse är student eller 
doktorand på Högskolan Dalarna 

6.1.4 Föreningens kårstyrelse väljs på mandatperioden 1 juli till 
30 juni 

6.2 Valordning övriga organ 

6.2.1 Utlysning till övriga organ ska ske under perioden januari 
till mars 

6.2.2 Föreningens övriga organ ska väljas av övriga organs 
medlemmar under perioden april till juni 

6.2.3 Valbar till föreningens övriga organ är student eller 
doktorand som verkar inom den väldefinierade delen på 
Högskolan Dalarna 

6.2.4 Föreningens övriga organs mandatperiod fastställs i 
arbetsordningen för respektive organ 

7. Stadgar 

7.1.1 Förändringar av föreningens stadgar sker i huvudsak med 
enkel majoritet av medlemsmötet  

7.1.2 Förändringen av föreningens stadgar sker efter förslag från 
kårstyrelsen 

7.1.3 Förändringar av föreningens valordning sker med 
kvalificerad majoritet av två (2) medlemsmöten med minst 
en (1) månads mellanrum  

8.  Upplösning av föreningen 

8.1.1 Föreningen upplöses genom kvalificerad majoritet av två (2) 
medlemsmöten med minst en (1) månads mellanrum 
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8.1.2 Föreningens medlemsmöte som fattar det slutgiltiga 
beslutet om att upplösa föreningen ska avgöra vad som ska 
hända med eventuella tillgångar, valet står mellan 
Att i första hand ska Högskolan Dalarna fondera och 
förvalta tillgångarna till dess att ny studentkår bildas 
Att i andra hand ska tillgångarna skänkas till annan del av 
den svenska studentrörelsen 

 
 

 


