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Förbundsstyrelsens proposition  
SULF – en organisation med kraft att driva förändring 

Principbeslut 

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 

• att inrätta ett förbundsråd som har till uppgift att mellan kongresserna följa upp 

förbundets ekonomi och hur förbundsstyrelsen arbetar med kongressbesluten, 

samt kan förrätta fyllnadsval till poster som väljs av kongressen. 

• att ordförandekonferensen avvecklas. 

• att förbundsstyrelsen får inrätta fokusgrupper för arbete med förbundets 

professionsfrågor eller opinionsbildning i en särskild fråga. 

• att inrätta möjligheten att lämna in medlemsförslag. 

• att avveckla nuvarande sektioner enligt förslaget på sidan 11 

• att inrätta en doktorandförening. 

 

Stadgebeslut 

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 

• att §§ 2, 18, 19, 20 och  21 i förbundets stadgar från 1 juli 2019 ska ha den lydelse 

som anges i förslaget utifrån införandet av ett förbundsråd. 

• att §§ 23 och 27 i förbundets stadgar från 1 juli 2019 ska ha den lydelse som 

anges i förslaget utifrån införandet av fokusgrupper. 

• att §§ 30 i förbundets stadgar från 1 juli 2019 ska ha den lydelse som anges i 

förslaget utifrån införandet av medlemsförslag. 

• att §§ 2, 15 och 31 i förbundets stadgar från 1 juli 2019 ska ha den lydelse som 

anges i förslaget utifrån inrättandet av SULF:s doktorandförening. 

• att §§ 18, 19, 20, 21, 22 i förbundets nuvarande stadgar från 1 juli 2019 ska 

betecknas §§ 22, 23, 24, 25, 26 och ha den lydelse som anges i förslaget. 

• att §§ 23 och 24 i förbundets nuvarande stadgar från 1 juli 2019 ska betecknas § 

28 respektive §29 ha den lydelse som anges i förslaget. 

• att från 1 juli 2019 införa de nya §§ 30 och 31 i förbundets stadgar. 

• att §§ 27, 28, 29, 30, 31, 32 i förbundets nuvarande stadgar från 1 juli 2019 ska 

betecknas §§ 32, 33, 34, 35, 36, 37 och ha den lydelse som anges i förslaget. 

• att anta de ikraftträdande- och övergångsregler som anges i förslaget. 
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Förbundsstyrelsens proposition 
SULF – en organisation med kraft att driva förändring  

Bakgrund, process, förslag och genomförande 

Bakgrund 

Kongressen 2015 beslutade på förslag av förbundsstyrelsen att uppdra åt 

förbundsstyrelsen att utreda huruvida SULF:s organisation var ändamålsenlig. Skälet 

var tre motioner som gav uttryck åt vitt skilda synpunkter. En ville stärka sektionerna, 

en annan ville se fler sektioner och en tredje ville lägga ned sektionerna. 

Styrelsen utsåg en utredning bestående av Henrietta Huzell, Gunnar Myrberg och 

Michael Svedemar. Deras uppdrag var att utreda de frågor motionerna reste och att 

göra det i kontakt med sektioner och lokalföreningar. Utredningen SULF – en 

organisation med kraft att driva förändring kom fram till att förbundet för att bli mer 

kraftfullt borde ändra sin organisation och avveckla sektionerna.  

Process  

Huzell, Myrberg och Svedemar la fram sin rapport till förbundsstyrelsen 28 september 

2017. Styrelsen diskuterade utredningens förslag vid flera tillfällen, och beställde 

kompletterande kansliutredningar kring vad förslaget skulle kunna innebära samt vilka 

kostnader olika scenarier skulle medföra. Styrelsen beslöt vid sammanträdet den 8 

december 2017 (med röstsiffrorna nio mot fyra) att lägga en proposition som i huvudsak 

byggde på förslagen i utredningen utom på en punkt, nämligen förslaget om inrättande 

av en doktoranddelegation. Fyra ledamöter reserverade sig mot den del av beslutet 

som innebär att sektionerna avskaffas. 

Förbundsstyrelsen delar utredningens uppfattning att förbundet kommer att bli starkare 

med en annan, mer demokratisk organisation där det är lättare för fler medlemmar att 

komma till tals. Förbundsstyrelsen vill skapa strukturer som ger snabbare vägar att 

öppna forum för olika frågor, forum som omfattar också de medlemmar som inte 

självklart tillhör en sektion. Det är också viktigt att ge lokalföreningarna en distinktare 

roll, samt att fortsatt vara ett tydligt förbund för den grupp som är vår största 

rekryteringsbas: doktoranderna. 

Förbundsstyrelsen beslöt också att i motions- och propositionsdialogen inför 

kongressen inhämta synpunkter på förslaget. 

De i propositionsdialogen inkomna förslagen har två olika inriktningar. 

Lokalföreningarna ställer sig positiva till förslagen, men har kommit med några frågor 

och önskemål om förtydligande framför allt kring stadgarnas lydelse och uttydning som 

förbundsstyrelsen tagit till sig. Styrelserna för SPF och ULF är negativa till förslaget om 

att avveckla sektionerna. 

SULF:s inre organisation. Förslagets innehåll i korthet 

Föreliggande proposition innehåller därför ett förslag till beslut som innebär följande: 

• Ett förbundsråd inrättas. 

• Ordförandekonferensen avvecklas. 

• Sektionerna avvecklas. 
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• Möjligheten för förbundsstyrelsen att inrätta fokusgrupper införs. 

• Möjligheten för att lägga medlemsförslag inrättas 

• En doktorandförening inrättas. 

Nedan kommenteras varje förändring kortfattat.  

Inrättande av förbundsråd 

Ett förbundsråd är som en minikongress. Den möjliggör samma dialog mellan 

förbundsstyrelsen och lokalföreningarna som ordförandekonferensen men har till 

skillnad från ordförandekonferensen en viss formell beslutsmöjlighet genom att den kan 

genomföra fyllnadsval till olika förtroendeposter. Den ställer också krav på 

avrapportering från förbundsstyrelsen i form av en redovisning av förbundets ekonomi 

och en uppföljning av hur förbundsstyrelsen arbetat med kongressbesluten. 

Förbundsstyrelsen har möjlighet att utnyttja förbundsrådet till att diskutera aktuella 

frågor med lokalföreningarna och doktorandföreningen. 

För att skapa större demokrati föreslås att lokalföreningarna och doktorandföreningen 

ska ha rätt att skicka två ombud var till förbundsrådet. Representanterna för 

lokalföreningarna har vid fyllnadsval samma mandat som föreningen tilldelats vid 

senaste kongressen. 

Avveckling av ordförandekonferensen 

Ordförandekonferensen inrättades för att skapa närmare dialog emellan 

förbundsstyrelsen och lokalföreningarna och sektionerna. Förbundsstyrelsen gör 

bedömningen att denna dialog kan bli bättre och tydligare om den får förbundsrådets 

fastare former och föreslår därför att ordförandekonferensen avvecklas till förmån för 

förbundsrådet. 

Avveckling av sektionerna 

Förbundets Vision 2030 och Verksamhetsinriktning 2016-18 respektive 2019-21 pekar 

ut de viktigaste områdena för förbundets politiska arbete. Det är handlar om 

arbetsmiljön, den hotade akademiska friheten, de osäkra anställningarna samt de 

systemfel i resurstilldelningssystemet som resulterar i resursurholkning och obalans 

mellan basanslag och externa forskningsanslag. Dessa frågor är kategoriövergripande 

snarare än kategoriskiljande.  

Styrelsen menar dessutom att kategoriskiljande frågor inte täcks av dagens sektioner 

eftersom sektionerna inte längre representerar homogena kategorier eller ens alla 

kategorier medlemmarna kan delas in i.  

Observera att detta inte påverkar SULF:s lokalföreningars möjlighet att inrätta och 

finansiera exempelvis lokala professorsföreningar. Lokalföreningarna har fortfarande 

full frihet att organisera sitt arbete på det sätt de finner gott. 

Möjligheten för förbundsstyrelsen att inrätta fokusgrupper 

Förbundsstyrelsen äger redan idag rätten att inrätta de arbetsgrupper som behövs för 

att genomföra kongressens beslut och förbundets vision. Genom att förbundsstadgan 

ändras för att tydliggöra möjligheten att inrätta fokusgrupper blir intentionen tydlig att 

förbundets arbete bör organiseras i former som engagerar fler förtroendevalda och 

medlemmar.  
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Fokusgrupperna ger utrymme att samla exempelvis medlemmar och förtroendevalda 

med särskild kunskap om vissa förhållanden för att ta fram underlag till förbunds-

styrelsen, bistå i problembeskrivningar eller underlag för förbundsstyrelsens utveckling 

av förbundets politik. Det skulle exempelvis kunna röra sig om medlemmar som 

huvudsakligen ägnar sig åt undervisning eller medlemmar som befinner sig i en viss del 

av den akademiska karriären. På förbundsstyrelsens uppdrag och med stöd från 

kansliet skulle fokusgrupperna kunna genomföra specifika opinionsbildande, utredande, 

medlemsvårdande eller rekryterande aktiviteter i någon fråga inom den av kongressen 

fastställda verksamhetsinriktningen. 

Förbundsstyrelsen menar att det kommer att innebära ett fokus som gör verksamheten 

kraftfullare och tydligare än vad dagens sektionsstyrelser med sitt mer omfattande och 

oklara uppdrag generellt har möjlighet att vara. Det finns också ökade möjligheter att 

hantera omvärldshändelser snabbt och effektivt. 

Inrättande av doktorandförening 

Huzell, Myrberg och Svedemar föreslår i sin utredning att förbundet ska inrätta en 

doktoranddelegation. De menar att doktoranderna på grund av sina särregleringar och 

sin juniora beroendeställning behöver ett särskilt organ. 

Förbundsstyrelsen delar utredarnas uppfattning om att doktorandfrågorna är 

kategoriskiljande. Däremot delar förbundsstyrelsen inte uppfattningen att den bästa 

formen för att organisera arbetet är i en delegation. 

När det gäller doktorandernas särställning så gäller den inte bara de särskilda 

förhållanden som gruppen har utan också deras ställning som förbundets 

rekryteringsbas. En doktoranddelegation har i och för sig möjlighet att opinionsbilda 

men de har en starkare röst om de talar som en förening och till en förening är det 

möjligt att rekrytera medlemmar. Förbundsstyrelsen föreslår därför att en ny 

doktorandförening inrättas. 
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Förslag till stadgeändringar 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 

§ 2 Organisation 

Förbundets verksamhet handhas av 

kongressen, förbundsstyrelsen, 

arbetsutskottet och kansliet. Särskilda 

uppgifter handhas av lokalföreningarna, 

sektionerna, revisorerna, valberedningen 

och arvodesnämnden. 

Förbundet är anslutet till Sveriges 

akademikers centralorganisation, Saco. 

§ 2 Organisation 

Förbundets verksamhet handhas av 

kongressen, förbundsstyrelsen, 

arbetsutskottet och kansliet. Särskilda 

uppgifter handhas av lokalföreningarna, 

doktorandföreningen, förbundsrådet, 

revisorerna, valberedningen och 

arvodesnämnden. 

Förbundet är anslutet till Sveriges 

akademikers centralorganisation, Saco. 

§ 15 Motion till ordinarie kongress 

Rätt att begära behandling vid kongress 

av visst ärende (motion) tillkommer 

lokalförening, sektion och enskild 

medlem. Motion till ordinarie kongress 

ska ha inkommit till förbundskansliet 

senast den 31 augusti det år som 

ordinarie kongress hålles. 

§ 15 Motion till ordinarie kongress 

Rätt att begära behandling vid kongress 

av visst ärende (motion) tillkommer 

lokalförening, sektion, 

doktorandföreningen och enskild 

medlem. Motion till ordinarie kongress 

ska ha inkommit till förbundskansliet 

senast den 31 augusti det år som 

ordinarie kongress hålles. 

(saknas) § 18 Förbundsrådet 

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens 

rådgivande organ i frågor av större 

principiell betydelse. Vid förbundsrådet 

ska behandlas: 

• frågor som av förbundsstyrelsen 

hänskjutits till förbundsrådet 

• frågor som av kongressen 

hänskjutits till förbundsrådet 

• eventuella fyllnadsval rörande 

kongressvalt förtroendeuppdrag  

• en redovisning från 

förbundsstyrelsen om 

verksamheten och uppföljning av de 

beslut kongressen fattade 

• en redovisning från 

förbundsstyrelsen av förbundets 

ekonomi. 
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(saknas) § 19 Förbundsrådets sammansättning  

 

Förbundsrådet består av 

förbundsstyrelsen, två ombud per 

lokalförening och två ombud för 

doktorandföreningen. För ombuden ska 

det utses suppleanter.  

(saknas) § 20 Förbundsrådets sammanträden  

Förbundsrådet sammanträder en gång 

per år de år då ordinarie kongress inte 

infaller.  

Förbundsrådet sammanträder på kallelse 

av förbundsstyrelsen. Kallelser ska 

sändas senast fjorton dagar före 

sammanträdet. Extra sammanträde med 

förbundsrådet hålls då förbundsstyrelsen 

så beslutar eller då minst en tredjedel av 

lokalföreningarna begär det.  

Förbundsordföranden är ordförande vid 

förbundsrådets sammanträden.   

Revisorer har närvaro-, förslags- och 

yttranderätt vid förbundsrådets 

sammanträden. 

Förbundsrådets valärenden ska beredas 

av kongressens valberedning. 

Valberedningens ledamöter har närvaro-, 

förslags- och yttranderätt vid 

förbundsrådets behandling av 

valärenden. 

Förbundskansliets tjänstemän har efter 

särskild kallelse närvaro- och yttranderätt 

vid förbundsrådets sammanträden. 

(saknas) 

§ 21 Röstning vid fyllnadsval  

Vid fyllnadsval har lokalföreningen 

samma antal röster som lokalföreningen 

hade kongressmandat vid senaste 

kongressen. Ledamot i förbundsstyrelsen 

och ombud för doktorandföreningen har 

inte rösträtt. Lokalförening som tillkommit 

under kongressperioden har inte heller 

rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten.  
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§ 19 Kallelser och uppgifter 

Förbundsstyrelsen sammanträder på 

kallelse av förbundsordföranden eller då 

minst en tredjedel av förbundsstyrelsens 

ledamöter eller revisorerna skriftligt 

begär det. Vid sådan begäran ska 

förbundsstyrelsen sammanträda senast 

14 dagar efter det att begäran inkommit 

till förbundets kansli. 

Förbundsstyrelsen åligger att: 

• verkställa kongressens beslut 

• bereda ärenden till kongressen 

• handha förbundets angelägenheter 

och fatta beslut i sådana ärenden 

som ej ankommer på kongressen 

• besluta om riktlinjer för 

förbundskansliets arbete 

• regelbundet bjuda in ordförandena 

för förbundets lokalföreningar till 

rådgivande ordförandekonferens 

• besluta om ledamöter till Saco-S 

representantskap för förbundets 

räkning 

• på delegation av Saco-S besluta 

om godkännande av Saco-S-

förenings stadgar i de fall förbundet 

är kontaktförbund. 

Förbundsstyrelsen äger rätt att: 

• ansluta förbundet till 

förhandlingsorganisation eller 

motsvarande 

• vid befarad eller pågående 

arbetsmarknadskonflikt, fatta beslut 

om särskild avgift från 

medlemmarna för bestridande av 

kostnader i samband med konflikt, i 

den mån detta erfordras för att 

förbundet ska kunna fullgöra sina 

förpliktelser gentemot Saco-S 

• sluta överenskommelse om 

dubbelanslutning med annat 

förbund och besluta om nedsättning 

av avgift i samband med 

dubbelanslutning 

• anställa och entlediga 

förbundsdirektör 

• utse arbetsgrupper för att bereda 

frågor till förbundsstyrelsen. 

§ 23 Kallelser och uppgifter 

Förbundsstyrelsen sammanträder på 

kallelse av förbundsordföranden eller då 

minst en tredjedel av förbundsstyrelsens 

ledamöter eller revisorerna skriftligt 

begär det. Vid sådan begäran ska 

förbundsstyrelsen sammanträda senast 

14 dagar efter det att begäran inkommit 

till förbundets kansli. 

Förbundsstyrelsen åligger att: 

• verkställa kongressens beslut 

• bereda ärenden till kongressen 

• handha förbundets angelägenheter 

och fatta beslut i sådana ärenden 

som ej ankommer på kongressen 

• besluta om riktlinjer för 

förbundskansliets arbete 

• kalla till förbundsrådets 

sammanträden i enlighet med § 20 

• besluta om ledamöter till Saco-S 

representantskap för förbundets 

räkning 

• på delegation av Saco-S besluta 

om godkännande av Saco-S-

förenings stadgar i de fall förbundet 

är kontaktförbund. 

Förbundsstyrelsen äger rätt att: 

• ansluta förbundet till 

förhandlingsorganisation eller 

motsvarande 

• vid befarad eller pågående 

arbetsmarknadskonflikt, fatta beslut 

om särskild avgift från 

medlemmarna för bestridande av 

kostnader i samband med konflikt, i 

den mån detta erfordras för att 

förbundet ska kunna fullgöra sina 

förpliktelser gentemot Saco-S 

• sluta överenskommelse om 

dubbelanslutning med annat 

förbund och besluta om nedsättning 

av avgift i samband med 

dubbelanslutning 

• anställa och entlediga 

förbundsdirektör 

• utse arbetsgrupper för att bereda 

frågor till förbundsstyrelsen och 

inrätta fokusgrupper. 
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 § 25 Sektioner 

Sektionerna är förbundets organisation 

för bevakning av sektionsrelaterade 

frågor. Sektionerna har att följa 

förbundets stadgar och av förbundets 

organ fattade beslut. 

Sektionerna har till uppgift att: 

• tillvarata och bevaka 

sektionsrelaterade frågor i enlighet 

med SULF:s stadga och av 

kongressen eller förbundsstyrelsen 

fattade beslut 

• bedriva medlemsrekrytering 

• ge råd i sektionsrelaterade frågor 

• bedriva opinionsbildning och sprida 

kännedom om sektionens 

verksamhet 

• utgöra beredningsorgan för 

förbundsstyrelsen i sektionsfrågor 

• hålla förbundsstyrelsen informerat 

om sektionens verksamhet. 

Sektionens verksamhet regleras genom 

stadga som fastställs av 

förbundsstyrelsen. 

(strykes) 

§ 26 Medlems sektionstillhörighet 

SULF:s medlemmar tillhör sektioner 

enligt följande indelning: 

• SULF:s Professorers Förening, SPF 

• SULF:s Universitetslektorers och 

Forskares Förening, ULF 

• SULF:s Universitetsadjunkters 

Förening, SUAF 

• SULF:s Doktorandförening, SDF 

Förbundsstyrelsen fastställer vilka 

befattningar som ska hänföras till 

respektive sektion. Medlem som inte kan 

hänföras till någon av ovanstående 

sektioner utgör gruppen Övriga 

medlemmar. 

 

(strykes) 
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(saknas) 

§ 27 Fokusgrupper 

Förbundsstyrelsen får inrätta 

fokusgrupper för arbete med förbundets 

professionsfrågor eller opinionsbildning i 

en viss fråga. Fokusgrupper får bara 

inrättas för en viss begränsad tid.  

För en fokusgrupps verksamhet ska det 

finnas en uppdragsbeskrivning som 

beslutas av förbundsstyrelsen. Av 

uppdragsbeskrivningen ska framgå i 

vilken utsträckning gruppen får företräda 

förbundet utåt. 

Medel till en fokusgrupps verksamhet 

anslås av förbundsstyrelsen. 

(saknas) 

§ 30 Medlemsförslag 

Medlemsförslag till förbundet kan väckas 

av förbundets lokalföreningar, 

doktorandföreningen och enskilda 

medlemmar löpande under 

kongressperioden. 

Medlemsförslag ska inlämnas till SULF:s 

kansli. Kansliet har att med yttrande 

överlämna medlemsförslaget till 

förbundsstyrelsen.   

Medlemsförslag som inkommer under 

ordinarie kongressår hanteras som 

kongressmotion i enlighet med § 15. 

(saknas) § 31 SULF:s doktorandförening 

SULF:s doktorandförening är förbundets 

organisation för bevakning av 

doktorandrelaterade frågor. 

Doktorandföreningen har att följa 

förbundets stadgar och av förbundets 

organ fattade beslut.  

Doktorandföreningen har till uppgift att: 

• bevaka och tillvarata doktoranders 

intressen i enlighet med SULF:s 

stadga och av kongressen eller 

förbundsstyrelsen fattade beslut. 

• bedriva medlemsrekrytering. 

• bedriva opinionsbildning och sprida 

kännedom om förbundets 

ställningstaganden. 



 

10 (17) 

 

 

 

• utgöra beredningsorgan för 

förbundsstyrelsen i 

doktorandrelaterade frågor. 

• hålla förbundsstyrelsen informerad 

om doktorandföreningens 

verksamhet. 

Doktorandföreningens verksamhet och 

vem som får tillhöra den regleras genom 

stadgar som fastställs av 

förbundsstyrelsen. 
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Förslag till ikraftträdande av de nya stadgarna 

Formella och reella förutsättningar för ikraftträdande 

Enligt förbundsstadgan kan stadgarna ändras efter antingen beslut med två 

tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter eller med enkel majoritet vid 

likalydande beslut av två på varandra följande kongresser med minst sex månader 

emellan.  

Det normala är att stadgeförändring gäller omedelbart från det beslut fattats eller från 

avslutandet av den kongress då beslut fattats. Men föreliggande proposition kan av rent 

praktiska skäl inte föreslå detta. Sektionerna SPF, ULF och SUAF enligt gällande 

stadgar ska hålla sina ordinarie ombudsmöten i samband med SULF:s ordinarie 

kongress1. Kallelse ska sändas ut senast 30 dagar före ombudsmöte. Det innebär att 

kallelse till ombudsmöte ska skickas ut i en situation där vare sig sektionsstyrelserna, 

valberedningarna eller ombuden vet om kongressen kommer att fatta beslut om att 

ändra organisationen. Skulle kongressen besluta att organisationen inte ska ändras i 

den del av beslutet som gäller sektionerna måste ju sektionsstyrelser finnas för att 

bedriva verksamheten. 

Sektionsstyrelser kan också komma att behövas för att bedriva verksamheten om 

kongressen beslutar att avveckla sektionerna om detta beslut fattas med enkel 

majoritet. I det fallet kan den formella avvecklingen ske tidigast sex månader efter den 

ordinarie kongressen.  

Det är för samtliga inblandade – sektionsstyrelser, valberedning och ombud – enklast 

om planeringen kan utgå från att oavsett vad kongressen beslutar angående förbundets 

inre organisation så kommer sektionsstyrelser behövas under minst ytterligare ett 

halvår efter kongressen. 

Förslag till process för ikraftträdande av stadgarna och övergång till ny organisation 

För att få möjlighet till en ordnad övergång om kongressen skulle besluta enligt 

förslaget att avveckla sektionerna föreslås följande: 

• att de stadgar som antas av kongressen kommer att gälla från och med 1 juli 

2019. 

• att om propositionen går igenom ge styrelser som valts av SPF:s, ULF:s och 

SUAF:s ombudsmöten 2018 i uppdrag att med utgångspunkt i den av kongressen 

fastställda verksamhetsinriktningen föreslå förbundsstyrelsen vilka 

opinionsbildningsfrågor och/eller professionsfrågor de tycker att det vore särskilt 

viktigt att belysa under den resterande mandatperioden. 

• att den styrelse som valts av SDF:s ombudsmöte 2018 den 1 juli 2019 omvandlas 

till interimsstyrelse i den nya doktorandföreningen. 

  

                                                      

1 SDF håller ombudsmöte varje år. 
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Stadgar för SULF:s doktorandförening  

Stadgarna fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. (Ändring av 

stadgarna fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX.) 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 Ändamål 

Sveriges universitetslärare och forskares förening SULF:s doktorandförening är en 

nationell organisation för SULF:s doktorandmedlemmar, med uppdrag att bevaka 

doktorandrelaterade frågor. 

SULF:s doktorandförening är organisationen för de av SULF:s medlemmar som är 

antagna till forskarutbildning. Tillhörighet till SULF:s doktorandförening avgörs av 

SULF:s kansli med ledning av tillgängliga uppgifter gällande medlemmens anställning.  

SULF:s doktorandförening verksamhet regleras av denna stadga som fastställs av 

förbundsstyrelsen. 

SULF:s doktorandförening har till uppgift att: 

• bevaka och tillvarata doktoranders intressen i enlighet med SULF:s stadga och av 

kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut 

• bedriva medlemsrekrytering 

• bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets ställningstaganden 

• utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i doktorandrelaterade frågor 

• hålla förbundsstyrelsen informerat om riksföreningens verksamhet. 

§ 2 Organisation  

SULF:s doktorandförening utövar sin verksamhet genom årsmöte, extra årsmöte och 

styrelse. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 

§ 3 Regler för beslut och val 

Rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte får endast utövas personligen. 

Beslut fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster, om ej annat föreskrivs i 

dessa stadgar. Vid lika röstetal har sittande mötesordförande utslagsröst, utom vid val 

med sluten omröstning, då lotten skiljer. 

Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska väljas och 

om någon röstberättigad begär det. 

Årsmöte 

§ 4 Årsmöte  

Årsmötet är SULF:s doktorandförenings högsta beslutande organ. 
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§ 5 Årsmötets sammansättning  

Årsmötet består av 25 ombud. Ombud ska tillhöra föreningen SULF:s 

doktorandförening. 

Det medlemsantal som skall ligga till grund för fördelningen av mandaten skall 

beräknas på antalet SULF-medlemmar tillhörande SULF:s doktorandförening i 

respektive lokalförening enligt notering i förbundets medlemsregister i oktober månad 

det året före årsmötet äger rum. 

Ombud utses av SULF:s lokalföreningar och meddelas förbundskansliet senast 15 

december året innan det år ordinarie årsmöte äger rum.  

Ett mandat tilldelas varje lokalförening (valkorporation) med minst 20 medlemmar 

tillhörande SULF:s doktorandförening. Lokalförening med färre SULF:s 

doktorandförenings-medlemmar än 20 kan, då ombud utses, ingå i den största 

lokalföreningen på orten eller närmast liggande ort. De mandat som återstår efter 

föregående fördelning fördelas på lokalföreningar enligt följande formel:  

 

 

De mandat som därefter återstår tillfaller lokalföreningarna efter storleken av det 

överskott som uppkommit vid denna fördelning. Vid lika överskott avgörs företrädet 

genom lottning. 

Ombudens mandattid löper fram till nästa ordinarie ombudsmöte. 

§ 6 Närvarorätt och yttranderätt 

Närvaro och yttranderätt tillkommer även riksföreningens styrelseledamot, förbundets 

revisorer, riksföreningens valberedning samt SULF:s handläggande tjänstemän. Även 

annan person än SULF-medlem får medges närvarorätt och yttranderätt genom beslut 

av två tredjedelar av de röstande. 

§ 7 Årsmöte - kallelse, handlingar och ärenden 

Årsmöte hålls en gång per år under januari eller februari månad och kan ske i valfri 

mötesform.  

Årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelse till årsmöte ska utsändas 

senast trettio dagar före årsmötet tillsammans med föredragningslista, motioner och 

motionssvar samt, om möjligt, övriga möteshandlingar. 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

1. Fastställande av röstlängd 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare, 

två suppleanter för protokolljusterare 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Verksamhetsberättelse 

SULF-medlemmar tillhörande SULF:s  

doktorandförening i lokalförening 

x   Antalet återstående mandat 

SULF:s totala medlemsantal tillhörande SULF:s doktorandförening 
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6. Revisionsberättelse för verksamheten 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Fastställande av verksamhetsplan och förslag till budget 

9. Behandling av propositioner  

10. Behandling av motioner 

11. Val av  

a) ordförande 

b) fyra, sex eller åtta styrelseledamöter 

c) två till fyra suppleanter 

d) valberedning 

e) revisor med suppleant. 

12. Övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt 

beslutar att ta upp. 

§ 8 Extra årsmöte - kallelse, handlingar och ärenden 

Styrelsen ska därutöver kalla till extra årsmöte när styrelsen finner det erforderligt eller 

när minst hälften av ombuden eller revisorerna skriftligen begär det. Extra årsmöte kan 

ske i valfri mötesform. 

Kallelse till extra årsmöte efter begäran ska tillsammans med föredragningslista 

utsändas senast 14 dagar efter det att en skriftlig begäran inkommit till riksföreningens 

ordförande. 

§ 9 Motion till årsmöte 

Rätt att begära behandling vid ombudsmöte av visst ärende (motion) tillkommer SULF:s 

lokalföreningar eller enskild SULF-medlem tillhörande SULF:s doktorandförening. 

Motion till årsmöte skall ha inkommit till styrelsen senast 31 augusti. 

§ 10 Val  

Årsmötets val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av 

valberedning. Valberedningens förslag tillställs ombud senast två veckor före årsmötet. 

§ 11 Protokoll 

Protokoll ska föras vid årsmötet och extra årsmöte. Protokollet ska justeras av 

mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska 

anmälas innan årsmötet har avslutats. 

Styrelse 

§ 12 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, och ett jämnt antal övriga ledamöter samt två till fyra 

suppleanter. Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande och sekreterare.  
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§ 13 Kallelser och uppgifter 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen ska sammanträda minst 

en gång per halvår. 

Styrelsen ska även kallas då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Vid 

sådan begäran ska styrelsemöte hållas senast 14 dagar efter det att den inkommit till 

föreningens ordförande. 

Styrelsen åligger att: 

• bedriva verksamhet i enlighet med SULF:s doktorandförenings ändamål och fatta 

beslut i frågor som anges i riksföreningens stadga  

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• föra protokoll över behandlade ärenden och fattade beslut 

• bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet  

• upprätta förslag till verksamhetsplan och budget. 

Styrelsen äger rätt att: 

• utse arbetsgrupper för att bereda enskild fråga eller grupp av frågor till styrelsen 

§ 14 Beslut och protokoll 

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöter inklusive tjänstgörande 

suppleanter, är närvarande. Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst. 

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträde. 

Styrelsen får delegera beslutanderätten i viss fråga eller grupp av frågor till 

ordföranden, annan styrelseledamot eller eventuellt arbetsutskott. Ordförande får i 

styrelsens ställe fatta beslut i brådskande ärenden. Beslut som fattas i styrelsens ställe 

skall rapporteras till styrelsen.  

Särskilda organ 

§ 15 Valberedning  

Valberedningen ska bestå av minst två personer, varav en sammankallande.  

Vid förslag till Doktorandföreningens styrelse bör valberedningen eftersträva en bred 

sammansättning med avseende på medlemskårens sammansättning. 

§ 16 Revisor  

En revisor ska granska styrelsens arbete samt upprätta en revisionsberättelse till 

årsmötet.  
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Stadgeändring 

§ 17 Stadgeändring  

Beslut om förslag till ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet och fastställs av 

SULF:s förbundsstyrelse. 

För sådan ändring krävs antingen: 

• beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga ombud, eller 

• likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande ombud vid två på 

varandra följande årsmöten. 

 


