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Allmänt

En av de viktigaste delarna av Dalarnas studentkårs 
verksamhet utförs av de som studentkåren har utsett till 
student-/doktorandrepresentanterna på olika poster i 
Högskolan Dalarnas organisation. Som student-
/doktorandrepresentant är det viktigt att veta vad som 
åligger uppdraget samt att man får den service och det 
stöd som krävs ifrån studentkåren. Detta dokument 
reglerar studentkårens och student-
/doktorandrepresentantens ansvar gentemot varandra. 

Det är vår rättighet som studenter att ha en god 
arbetsmiljö, att få läsa kurser av hög och god kvalitet, 
samt att få påverka vår egen situation. Studentinflytande 
är viktigt för att studenterna ska få en så fördelaktig och 
rättvis studietid som möjligt. 

Enligt högskolelagen (2 kap. 7§) har studenter rätt att vara 
representerade när beslut fattas eller beredning sker, 
gällande sådant som har betydelse för utbildningen eller 
studenternas situation.  

Studentinflytande är viktigt och de studenter och 
doktorander som engagerar sig gör en stor insats för 
samtliga studenter vid lärosätet. Att vara fullt påläst 
samtidigt som studier ska skötas och övriga aktiviteter i 
livet ska hinnas med, är en balansgång. 

 

 
Övergripande principer 

- Studentrepresentanter vid institutionsråd/-nämnder/-
utskott och lokala samt centrala organ, med undantag för 
Högskolestyrelsen, utses av Kårstyrelsen på uppdrag från 
Medlemsmötet.  

- Doktorandrepresentanter vid institutionsråd/-nämnder/-
utskott och lokala samt centrala organ utses av 



 

Kårstyrelsen, med hjälp av doktorandsektionen, efter 
resultat i de kollegiala valen.  

- Medlemsmötet utser representanter till Högskolestyrelsen. 
Två (2) studentrepresentanter och en (1) 
doktorandrepresentant, vid vakans av doktorand fylls 
platsen av studentrepresentant. 

- Student-/doktorandrepresentanter kan inte föra Dalarnas 
studentkårs talan i fråga om praktiska uppgifter. Ett organ 
kan med andra ord inte ålägga studentkåren uppdrag av 
olika slag även om en student-/doktorandrepresentant 
tillåtit detta. 

- Student-/doktorandrepresentanter kan ej erhålla arvode 
från Högskolan Dalarna och Dalarnas studentkår för 
samma sammanträde. Om möjligheten finns ska alltid 
arvode från Högskolan Dalarna gå före arvode från 
Dalarnas studentkår. 

 
Student- och doktorandrepresentanten ansvarar 
för att 

- Enligt bästa förmåga förmedla sektionens/Dalarnas 
studentkårs beslut om politiska ställningstaganden, då 
sådana finns. Detta innebär att man förväntas förmedla 
den andemening som finns i kårens olika politiska 
dokument. 

- Meddela till det aktuella organet (företrädelsevis dess 
sekreterare) om den inte kan närvara vid sammanträde 

- Meddela eventuell suppleant om den inte kan närvara vid 
sammanträde.  

- Meddela ordförande för Dalarnas Studentkår om ingen 
suppleant finns eller om dessa inte heller kan närvara. 

- Motta och läsa handlingar inför mötet. 
- Representera studentkåren och studenterna på ett positivt 

sätt vad gäller attityd och uppförande. 
- Driva frågor proaktivt i organet och inte bara reagera på 

det som läggs fram av ledningen. 
- Bidra med rapporter till Kårstyrelsen, genom ordförande 

för Dalarnas studentkår. 
 
Dalarnas studentkår ansvarar för att 



 

- Student-/doktorandrepresentanterna känner till av 
Dalarnas studentkår fattade beslut om politiska 
ställningstaganden/politiska dokument. 

- Ge student-/doktorandrepresentanten det stöd som krävs 
för att den ska kunna fullfölja uppdraget. 

- Samtliga student-/doktorandrepresentantposter i 
högskolans institutionsnämnder/råd/utskott och lokala 
samt centrala organ är tillsatta, även suppleanter. 

- Hjälpa studentrepresentanten att skaffa den kompetens 
som krävs, både i övergripande utbildningsfrågor och i 
specifika sakfrågor som behandlas i det aktuella organet. 

- Student-/doktorandrepresentanterna har en övergripande 
förståelse för hur högskoleväsendet fungerar i allmänhet 
och Högskolan Dalarna i synnerhet. 

- Hjälpa student-/doktorandrepresentanter att samordna 
frågor att driva i flera organ samtidigt. 

- Student-/doktorandrepresentanterna känner till innehållet 
i detta dokument. 

- När en studentrepresentant inte kan närvara ska detta 
meddelas till kårstyrelsen, som har i uppgift att bemanna 
platsen.  

- När en doktorandrepresentant inte kan närvara ska detta 
meddelas till sekreterare för det berörda/aktuella organet. 

 


