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Instruktioner för fakultetsråd  

§ 1   Ställning 

Fakultetsråden är en del av Stockholms universitets studentkår (SUS) 
och består av representanter från student- och doktorandråd på 
institutionerna vid den specifika fakulteten. Fakultetsråden kan besluta 
om mer detaljerade riktlinjer för sin verksamhet inom ramarna för 
denna instruktion. 

§ 2   Uppgift 

2:1  Fakultetsråden är SUS främsta organ för förankring i studentrelaterade 
frågor som berör den specifika fakulteten.  

 
2.2 Fakultetsråden är diskussions- och informationsforum där studenter 

och doktorander inom fakulteten kan utbyta erfarenheter och utveckla 
gemensamma handlingslinjer för att påverka fakultetsövergripande 
frågor.  

 
2:3  Fakultetsråden väljer studentrepresentanter till fakultetsövergripande 

nivå.  
 
2:4 Fakultetsråden ska utgöra länken mellan lokalt och fakultetsvist  

studentinflytande vid universitetet genom att vara en 
informationskanal från råd till SUS presidium och kansli samt från SUS 
presidium och kansli till dessa. 

§ 3   Organisation 

3:1  Fakultetsrådet utgörs av utsedda ledamöter från student- och  
doktorandråd samt andra eventuella studentkårer inom fakultetsrådets  
verksamhetsområde. Organisatoriska enheter (t.ex. institutioner) som  
saknar formellt råd kan representeras av individuella studenter från  
enheten. På Juridiska fakulteten utgör studentrådet och 
doktorandrådet två skilda fakultetsråd.   

 
3:2 Råden ska vara demokratiskt uppbyggda och får inte diskriminera eller 

trakassera någon på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Råden får inte 
utsätta medlemmar för sexuella trakasserier. Rådet ska respektera alla 
människors lika värde.  

 
3:3 Ordföranden leder fakultetsrådens verksamhet och är sammankallande.  

Vice ordförande träder in som ställföreträdande då ordföranden inte är  
närvarande. 

 
3:4 Årsmöte ska vanligtvis hållas mellan den 15 november och 5 december 

varje år och ska som minst behandla följande: 
1. Val av styrelse 
   a. Val av ordförande 
   b. Val av minst en vice ordförande 
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   c. Val av sekreterare 
2. Val av studentrepresentanter till beredande och beslutande organ  
vid fakulteten för nästkommande verksamhetsår. 
3. Fakultetsrådets verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

 
3:5   Fakultetsrådet ska efter årsmöte registrera rådet och rådets nya styrelse  

på SUS hemsida. 
 
3:6  Fakultetsråden kan tillsätta arbetsgrupper. 

§ 4  Sammanträden 

4:1 Sammanträden ska hållas minst vid sex tillfällen om året, tre varje 
termin.  

 
4:2 I fakultetsrådet har varje ordinarie ledamot närvaro-, yttrande- och 

rösträtt. Vid lika röstetal vid personval ska lott avgöra. Vid övriga frågor 
är ordförandens röst utslagsgivande. I fakultetsrådet har varje 
suppleant närvaro- och yttranderätt. 

 
4:3  Personer från SUS kansli och presidium har närvaro- och yttranderätt. 
 
4:4   Representanter för respektive fakultets fakultetsförening/ar 

har närvaro- och yttranderätt.  
 
4:5  Fakultetsråden äger rätt att adjungera personer till sina sammanträden. 

 
4:6 Fakultetsrådet är beslutfört om minst fem ordinarie ledamöter, eller 

suppleanter för dessa, är närvarande vid ett sammanträde. För juridiska 
linjerådet och Juridicums doktorandråd gäller tre ordinarie ledamöter, 
eller suppleanter för dessa.  

 
4:7 Samtliga valda representanter ska senast 14 dagar innan sammanträde 

informeras om tid och plats. Har en sammanslutning ingen vald 
representant skickas informationen till sammanslutningens 
kontaktperson. 

§ 5  Protokoll 

5:1 Fakultetsråden ska föra protokoll på sina möten. Protokoll ska justeras.  
 
5:2   Fakultetsråden ansvarar för att innehållet i protokollen inte:  

● innehåller hets mot folkgrupp, förtal, förolämpningar eller 
andra slags kränkningar, 

● utan tillstånd innehåller personers personuppgifter vilket utan 
begränsning innefattar uppgifter om adress, telefonnummer, e-
postadress och bilder samt personnummer, uppgifter om hälso- 
och sjukdomstillstånd eller andra känsliga personuppgifter som 
regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). 

● innehåller material som på annat sätt än ovanstående strider 
mot svensk lag 
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5:3 Protokoll ska skickas till fakultetsrådets aktiva och till SUS kansli. Har 
en sammanslutning ingen vald representant skickas informationen till 
sammanslutningens kontaktperson. 

 
5:4 Protokollen ska göras tillgängliga för universitetets studenter, som 

minst genom publicering på SUS webbplats. 
 
5:5 I det fall råden upprättar andra forum för kommunikation gäller 

samma bestämmelser för innehållet i dessa såsom uppgetts i §5:2. 

§ 6   Ekonomiska medel  

Fakultetsråden kan söka bidrag från SUS budget för verksamhet och 
projekt. Kriterier för bidrag anges i respektive bidrags styrdokument.  

§ 7  Beslut och representation 

7:1 Beslut vid val av studentrepresentanter träder i kraft efter bekräftelse 
av SUS kansli, enligt fastslagen rutin. 

 
7:2 Mandatperioden för studentrepresentanter är ett år och löper enligt 

verksamhetsåret, från den första januari till den sista december. Om 
omständigheterna kräver det kan studentrepresentanterna förordnas 
för kortare mandatperioder. Fyllnadsval kan förrättas vid ordinarie 
sammanträde. 

 
7:3 Fakultetsråden får i början av november en lista från SUS kansli med de 

representantplatser som ska tillsättas inför nästa verksamhetsår. 

§ 8  Tolkning av denna instruktion 

Tvist om tolkning av denna instruktion avgörs av SUS styrelse. 
 
§ 9  Ändring/upphävande av denna instruktion 

Denna instruktion har fastställts av SUS fullmäktige och kan endast 
ändras eller upphävas genom beslut av detta organ. 

 

 


