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Arbetsordning för SUS kårfullmäktige 
Bakgrund 
Kårfullmäktige består av representanter från olika kårpartier, diverse 

studieinriktningar och med olika grader av erfarenhet av studentkåren och fullmäktige. 

Tidigare har det under perioder resulterat i en begränsad spridning bland de som går 

upp i talarstolen, otillgängligt språkbruk, och vid tillfällen dålig stämning. 

 

Denna arbetsordning har tagits fram för att dels i enklare ord förklara och 

sammanställa de stadgade reglerna kring mötesordningen, samt för att sätta ytterligare 

regler kring talartid och talarlistor. Arbetsordningen ska även ses som ett vägledande 

dokument gällande mötesklimat och trivselregler. För detaljer och exakta 

formuleringar, se SUS stadgar. 

Ansvarsfördelning 
Kårfullmäktige ska varje verksamhetsår ges möjlighet att efter 

kårfullmäktigesammanträde 4, VårFUM, utvärdera verksamhetsårets sammanträden. 

Denna utvärdering ska ligga till grund för revisioner i arbetsordningen och en 

sammanfattning av utvärderingen bör presenteras i samband med att arbetsordningen 

ska antas.  

 

SUS presidium i dialog med kårstyrelsen ansvarar för denna utvärdering. Kårstyrelsen 

ansvarar för att om nödvändigt föreslå revision av arbetsordningen utifrån 

utvärderingens resultat. Om revision bedöms nödvändig ska detta ske som proposition 

till kårfullmäktigesammanträde nr 1, ValFUM. Arbetsordningen gäller till dess att 

fullmäktige beslutar om annat.  

Mötesklimat 
Kårfullmäktige i sin natur består av kårpartier som under olika tillfällen är i opposition. 

Detta får och bör inte skapa ett dåligt mötesklimat, där deltagare känner sig obekväma 

med att aktivt delta under sammanträden. Därför ska kårfullmäktige arbeta utefter 

vissa principer. 

Ett respektfullt klimat 
Ha respekt för övriga ledamöter och kårpartiers synpunkter, och förståelse för att trots 

olika utgångspunkter är samtliga delaktiga i arbetet för studerandes bästa. 
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Talman ansvarar för mötets ordning och det är även dennas ansvar att bedöma tonen i 

talarstolen och om nödvändigt påminna kårfullmäktige om denna arbetsordning.  

Engagerat och öppet 
Kårfullmäktige är ett organ där det alltid ska vara öppet för frågor om man inte förstår. 

Ingen ska känna sig dömd eller skämmas för att behöva, eller vilja, be om ett 

förtydligande. Allt engagemang välkomnas och inga frågor är dumma. De ledamöter 

som deltagit i kårfullmäktige längre bör anstränga sig för att tala tillgängligt, och 

samtliga kårfullmäktigeledamöter har ett ansvar att ta till sig av den information som 

finns tillgänglig och komma förberedda till mötena. 

Ordning på sammanträden 

Öppnande av sammanträde 

Då talman agerar mötesordförande öppnar denne mötet. Om talman inte är 

närvarande, eller inte är vald, öppnas mötet av kårordförande som sedan genomför val 

av talman för sammanträdet. Detta gäller även på verksamhetsårets första 

sammanträde, då talman inte hunnit väljas. 

Nytt ärende 

För att ta upp ett nytt ärende på ett kårfullmäktigesammanträde efter att de stadgade 

tidsfristerna gått ut, krävs tre fjärdedelars majoritet vid beslutet.  

Ajournering av sammanträde 

Efter klockan 22.30 kan ordinarie ledamot eller tjänstgörande suppleant begära att 

sammanträdet ska ajourneras. Innan ajourneringen verkställs ska det ärende som 

behandlas färdigbehandlas. Vid ajournering i enlighet med detta kan mötet ej 

återupptas tidigare än tolv timmar efter begärd ajournering.  

 

Vid återupptagande av ajournerat sammanträde finns det möjlighet att ta upp nya 

ärenden, så länge som dessa faller inom de tidsfrister som är stadgade. Detta gäller 

alltså propositioner, motioner, interpellationer och enkla frågor. För en 

sammanställning av tidsfrister, se sida 4.  

Närvaro-, röst-, förslags- och yttranderätt 

Ordinarie ledamot och tjänstgörande suppleant har röst-, förslags- och yttranderätt. 

Icke-tjänstgörande suppleant har förslags- och yttranderätt, tillsammans med 

ledamöter från kårstyrelsen, auktoriserad revisor och kårrevisorerna, samt 

representant för en grupp med medlemmar som fått ärende lyft på 

kårfullmäktigesammanträde eller begärt fullmäktigesammanträde enligt SUS stadgar.  

 

Yttranderätt vid kårfullmäktigesammanträden omfattar även SUS registrerade 

kårföreningar, fakultets-, student- och doktorandråd vid Stockholms universitet.  
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Omröstning 

Omröstning sker öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om 

ledamot eller tjänstgörande suppleant begär det. 

 

Om annat inte stadgas så gäller den sida som fått högst antal röster. Vid lika röstetal 

avgör lotten.  

Talarlista 

Talarlistan följer en prioriteringsordning i två steg, där den som talat 2 gånger tidigare 

under sammanträdet flyttas ner på talarlistan om någon som ännu inte talat skriver 

upp sig på talarlistan. 

 

När ledamot eller suppleant går upp i talarstolen ska denna ange namn och parti, för 

att underlätta för mötesfunktionärerna att separera de viktade talarlistorna och 

kartlägga fördelningen av talare under sammanträdet.  

Talartid 
På studentkårens kårfullmäktigesammanträden används viktade talarlistor, och 

talartiden är uppdelad mellan inledningsanföranden; samt första och andra talarlistan. 

Talartiden är reglerad som följande: 

 

• Inledningsanförande:   120 sekunder. 

• Inledningsanförande proposition:  180 sekunder.  

• Första talarlistan:   90 sekunder. 

• Andra talarlistan:    60 sekunder.  

 

Inledningsanföranden är den som presenterar ett ärende; detta gäller då motioner och 

propositioner och interpellationer. Där får interpellanten/motionären/kårstyrelsen 

längre tid att presentera sitt ärende. Propositioner har längre inledningsanförande då 

dessa vanligtvis kräver mer förklaring.  

 

Första talarlistan, som det kallas ovan, är när du talar första gången under ett ärende, 

och andra talarlistan är när du redan talat under den punkten. Talarlistan nollställs 

mellan varje ärende. För att detta system ska fungera krävs det att närvarande på 

kårfullmäktige lyssnar på mötesfunktionärerna och följer ordningen. Ordningsfrågor 

och sakupplysningar inkluderas inte i de viktade talarlistorna. 

Streck 
Streck i debatten är att betrakta som en ordningsfråga och får förtur i talarlistan. När 

streck i debatten begärts finns det möjlighet att skriva upp sig på talarlistan tills 

sakdiskussionen återupptas. Streck i debatten fattas med två tredjedelars majoritet.   

 

Ledamöter och suppleanter i kårfullmäktige samt talman har rätt att begära streck i 

debatten. 
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Talman ska övervaka ordningen i sammanträdeslokalen. Uppträder någon uppenbart 

olämpligt har fullmäktiges ordförande rätt att låta avlägsna vederbörande. Kan inte 

ordningen upprätthållas har talman rätt att avbryta sammanträdet.  

Uttalanden 

Kårfullmäktige kan besluta om uttalanden av Stockholms universitets studentkår. När 

SUS publicerar uttalanden är det viktigt att dessa är i linje med SUS verksamhet, 

uppdrag och vision. SUS vision är att de studerandes inflytande, medverkan och 

gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. SUS 

uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.  

 

Om SUS gör uttalanden som rör frågor alltför indirekt kopplade till SUS verksamhet 

finns risk för att SUS kommunikation utåt sett uppfattas som generisk och irrelevant. 

Dessutom öppnar ett fåtal uttalanden rörande frågor som ligger mer eller mindre långt 

ifrån SUS verksamhet, uppdrag och vision dörren för en extern kommunikation som i 

praktiken skulle kunna innefatta vilka frågor som helst. Vilket så klart inte är praktiskt 

genomförbart. Därför ska uttalanden som SUS gör uppfylla följande krav: 1. Ämnet på 

vilket uttalandet baseras ska vara direkt kopplat till studenters situation lokalt, 

nationellt eller internationellt, och 2. Ämnet på vilket uttalandet baseras ska ha ett 

nyhetsvärde som grundas i generell aktualitet eller ha en direkt koppling till det 

innevarande verksamhetsårets påverkansfrågor. 

 

Mellan kårfullmäktiges sammanträden fattar SUS presidium beslut om uttalanden. 

Ledamöter som har förslag på ämnen för uttalanden kan närsomhelst höra av sig till 

presidiet som tillsammans med SUS kansli avgör om och hur ämnet ska 

uppmärksammas, vilket kan ske genom ett uttalande eller på annat sätt. 

Hålltider för fullmäktige 

Kallelse och preliminär dagordning ska skickas ut till fullmäktiges ledamöter 

senast fyra veckor innan fullmäktige. Undantag är valfullmäktige där det är två veckor 

innan som gäller. Kallelse och preliminär dagordning tas fram av talman och presidiet.  

 

Propositioner ska skickas ut till fullmäktiges ledamöter senast 20 dagar innan 

fullmäktige. Undantaget är valfullmäktige där det är 14 dagar innan som gäller. 

Propositioner tas fram av kårstyrelsen.  

 

Motioner ska lämnas in till talman senast 14 dagar innan fullmäktige. Motioner kan 

lämnas in dels av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige, dels av tio kårmedlemmar 

som ställer sig bakom motionen. Undantaget är valfullmäktige där det är 10 dagar 

innan som gäller.  

 

Interpellationer ska lämnas in till talman senast tio dagar innan fullmäktige. 

Interpellationer kan lämnas in av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige. 

 

Enkla frågor ska lämnas in till den frågan riktar sig till senast två dagar innan 

fullmäktige. Frågorna kan ställas av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige. 


