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Stadgar	  för	  Doktorandkåren	  Malmö	  	  
2014-‐04-‐10	  
	  
Ändamål	  och	  verksamhetsområde	  	  
§1.1	  Doktorandkåren	  Malmö	  är	  en	  partipolitiskt	  och	  religiöst	  obunden	  sammanslutning	  
av	  studenter	  som	  bedriver	  utbildning	  på	  forskarnivå	  vid	  Malmö	  högskola.	  
Doktorandkåren	  Malmö	  verkar	  som	  studentkår	  i	  enlighet	  med	  4	  kap.	  §	  8-‐14	  
Högskolelagen.	  Dess	  primära	  verksamhetsområde	  är	  utbildning	  på	  forskarnivå	  vid	  
Malmö	  högskola.	  Doktorandkåren	  Malmö	  har	  som	  syfte	  att	  bevaka	  och	  medverka	  i	  
utvecklingen	  av	  utbildningen	  och	  förutsättningarna	  för	  studier	  på	  forskarnivå	  vid	  
Malmö	  högskola.	  	  
	  
Organisation	  	  
§2.1	  Kårens	  organ	  är	  styrelsen,	  doktorandkollegier	  vid	  högskolans	  fakulteter	  samt	  
årsmötet.	  	  
§2.2	  Kårens	  verksamhets-‐	  och	  räkenskapsår	  sträcker	  sig	  från	  1	  januari	  till	  31	  december	  
och	  motsvarar	  Malmö	  högskolas	  räkenskapsår.	  
§2.3	  Årsmötet	  är	  kårens	  högsta	  beslutande	  organ.	  	  
§2.4	  Kåren	  är	  representerade	  i	  beslutande	  och	  rådgivande	  organ	  på	  högskole-‐	  och	  
fakultetsnivå.	  	  
§2.5	  Kårstyrelsen,	  bestående	  av	  ordförande	  samt	  minst	  4	  styrelseledamöter,	  väljs	  av	  och	  
är	  ansvarig	  inför	  årsmötet.	  	  
§2.6	  Doktorandkollegierna	  (5	  stycken)	  består	  av	  representanter	  från	  
forskarutbildningsämnena	  vid	  fakulteten,	  valda	  representanter	  i	  fakultetens	  styrelse	  och	  
nämnder	  med	  ansvar	  för	  forskarutbildning	  samt	  en	  ordförande.	  Ordförande	  är	  
sammankallande	  och	  väljs	  årligen	  av	  fakultetens	  doktorandkårsmedlemmar.	  	  	  
	  
Medlemskap	  	  
§3.1	  Den	  som	  bedriver	  utbildning	  på	  forskarnivå	  vid	  en	  högskola	  eller	  ett	  universitet,	  
har	  rätt	  att	  bli	  medlem	  i	  kåren.	  Medlem	  är	  den	  som	  betalt	  medlemsavgift.	  	  
§3.2	  Den	  som	  betalt	  avgift	  för	  vårterminen	  är	  medlem	  från	  den	  1	  januari	  till	  sista	  dagen	  i	  
augusti.	  Den	  som	  har	  betalt	  avgift	  för	  höstterminen	  är	  medlem	  från	  den	  1	  augusti	  till	  den	  
sista	  februari.	  	  
§3.3	  Endast	  forskarstuderande	  som	  är	  tydligt	  anknuten	  till	  Malmö	  högskola	  (genom	  
exempelvis	  anställning,	  antagning,	  handledare,	  arbetsplats)	  har	  rätt	  att	  rösta	  och	  
kandidera	  i	  kårens	  val,	  samt	  verka	  som	  förtroendevald	  i	  kårens	  organ	  och	  organ	  där	  
kåren	  är	  representerad.	  	  
§3.4	  Kåren	  är	  öppen	  för	  stödmedlemskap.	  	  
§3.5	  Den	  som	  inte	  betalt	  medlemsavgift	  innan	  1	  mars	  för	  vårterminen	  respektive	  1	  
oktober	  för	  höstterminen	  anses	  ha	  utträtt	  ur	  kåren.	  
§3.6	  Utträde	  ur	  kåren	  kan	  även	  ske	  genom	  att	  kårens	  styrelse	  meddelas	  skriftligen.	  
Betald	  medlemsavgift	  återbetalas	  inte.	  
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Doktorandkollegier	  
§4.1	  Kårens	  medlemmar	  är	  organiserade	  i	  fem	  doktorandkollegier	  vid	  fakulteterna	  
Hälsa	  och	  samhälle,	  Kultur	  och	  samhälle,	  Lärande	  och	  samhälle,	  Teknik	  och	  samhälle	  
samt	  Odontologiska	  fakulteten.	  	  
§4.2	  Medlemmarna	  inom	  respektive	  fakultetsanknutet	  doktorandkollegium	  verkar	  
genom	  möten	  och	  representation	  i	  beredande	  och	  beslutande	  organ.	  	  
§4.3	  Varje	  doktorandkollegium	  inom	  kåren	  har	  rätt	  att	  i	  eget	  namn	  avge	  yttranden	  och	  
skrivelser,	  under	  förutsättning	  att	  det	  klart	  framgår	  att	  doktorandkollegiet	  inte	  
företräder	  kåren	  som	  helhet.	  	  
§4.4	  Varje	  doktorandkollegium	  väljer	  fakultetsrepresentant(er)	  till	  de	  beslutande	  och	  
beredande	  organ	  där	  doktorandkåren	  ges	  tillträde.	  Val	  av	  representanter	  sker	  senast	  i	  
december	  inför	  nästkommande	  verksamhetsår	  samt	  löpande	  vid	  behov.	  Alla	  
fakultetsrepresentanter	  skall	  vara	  anställda	  eller	  anknutna	  till	  respektive	  fakultet.	  
§4.5	  Val	  inom	  doktorandkollegiet	  sker	  med	  enkel	  majoritet	  där	  närvarande	  medlemmar	  
har	  rösträtt.	  Fakultetsordförande	  har	  utslagsröst	  utom	  vid	  personval	  då	  lottning	  avgör.	  	  
§4.6	  Doktorandkollegiets	  arbete	  leds	  av	  en	  av	  kollegiet	  utsedd	  fakultetsordförande	  och	  
dess	  organisation	  och	  verksamhet	  bestäms	  av	  fakultetens	  medlemmar	  inom	  ramen	  för	  
doktorandkårens	  stadgar.	  
§4.7	  Doktorandkollegiet	  har	  som	  uppgift	  att	  bevaka	  och	  medverka	  i	  utvecklingen	  av	  
utbildningen	  och	  förutsättningarna	  för	  studier	  på	  forskarnivå	  vid	  respektive	  fakultet.	  I	  
detta	  ingår	  att	  vara	  rådgivande	  till	  fakultetsrepresentanter,	  fakultetsordföranden	  samt	  
Kårens	  styrelse.	  	  
§4.8	  Val	  av	  förtroendeuppdrag	  som	  fakultetsordförande	  och	  fakultetsrepresentanter	  ska	  
protokollföras	  av	  doktorandkollegiet.	  Beslut	  skickas	  till	  kårens	  ordförande	  som	  därefter	  
utfärdar	  ett	  formellt	  avtal	  för	  förtroendeuppdraget	  i	  doktorandkåren.	  
Förtroendeuppdrag	  garanterar	  förlängning	  av	  anställningstid	  enligt	  avtal	  mellan	  
doktorandkåren	  och	  Malmö	  högskola,	  vilket	  regleras	  i	  ”Bestämmelser	  om	  
utbildningsbidrag”	  i	  4§	  förordningen	  (HF	  1995:938).	  
§4.9	  Fakultetsordförande	  ansvarar	  för	  att	  det	  förs	  minnesanteckningar	  vid	  
doktorandkollegiets	  möten	  vilka	  delges	  fakultetens	  medlemmar	  samt	  kårstyrelsen.	  	  
§4.10	  Fakultetens	  enskilda	  medlemmar	  kan	  kalla	  till	  möte	  för	  doktorandkollegiet	  vid	  
behov.	  	  	  
§4.11	  Fakultetsordföranden	  sammankallar	  till	  möte	  med	  doktorandkollegiet	  minst	  en	  
gång	  per	  termin.	  Kallelse	  samt	  mötesdagordning	  ska	  vara	  medlemmarna	  tillhanda	  
senast	  sju	  dagar	  före	  mötet.	  Mötesdagordning	  kan	  kompletteras	  av	  ett	  enhälligt	  
kollegium.	  	  
§4.12	  Vid	  händelse	  av	  att	  det	  vid	  någon	  fakultet	  inte	  finns	  ett	  fungerande	  
doktorandkollegium	  kan	  doktorandkårsstyrelsen	  tillfälligt	  anta	  fakultetsordförandens	  
uppgifter.	  	  
	  
Årsmöte	  
§5.1	  Årsmötet	  är	  kårens	  högsta	  beslutande	  organ.	  	  
§5.2	  Till	  årsmötet	  kallas	  samtliga	  kårmedlemmar.	  Kallelse	  till	  årsmötet	  samt	  dagordning	  
ska	  skickas	  ut	  senast	  tre	  veckor	  innan	  mötet	  äger	  rum.	  Kallelse	  till	  årsmöte	  ska	  ske	  via	  
mail	  till	  samtliga	  medlemmar	  samt	  anslås	  på	  doktorandkårens	  hemsida.	  	  
§5.3	  Alla	  fysiskt	  närvarande	  medlemmar	  har	  rösträtt.	  	  
§5.4	  Årsmötet	  ska	  äga	  rum	  under	  årets	  första	  månader,	  dock	  senast	  1	  mars.	  	  
§5.5	  Vid	  årsmötet	  ska	  sittande	  kårstyrelse	  redogöra	  för	  sin	  verksamhetsberättelse	  samt	  
ekonomiska	  årsredovisning.	  	  
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§5.6	  Årsmötet	  beslutar	  därefter	  om	  den	  avgående	  styrelsen	  kan	  beviljas	  ansvarsfrihet.	  	  
§5.7	  Årsmötet	  utser	  valberedning	  för	  nästkommande	  verksamhetsår.	  Valberedningen	  
ska	  bestå	  av	  minst	  två	  personer.	  
§5.8	  Årsmötet	  väljer	  kårordförande	  samt	  minst	  4	  styrelseledamöter.	  	  
§5.9	  Årsmötet	  ska	  anta	  och	  vid	  behov	  revidera	  kårens	  stadgar.	  
§5.10	  Årsmötet	  utser	  ekonomisk	  revisor.	  Revisorn	  får	  inte	  lov	  att	  tillhöra	  något	  av	  
kårens	  organ.	  	  
§5.11	  Årsmötet	  beslutar	  om	  vem	  eller	  vilka	  som	  har	  rätt	  att	  teckna	  föreningens	  firma.	  
§5.12	  Årsmötet	  ska	  fastställa	  budget	  och	  medlemsavgift.	  
§5.13	  Årsmötet	  ska	  protokollföras	  av	  en	  av	  mötet	  utsedd	  sekreterare	  samt	  ledas	  av	  en	  
av	  mötet	  utsedd	  mötesordförande.	  	  
§5.14	  Doktorandkollegierna	  kan	  kalla	  doktorandkårens	  medlemmar	  till	  ett	  extra	  
årsmöte.	  	  
§5.15	  Årsmötet	  följer	  fastslagen	  dagordning	  enligt	  stadgarna.	  Medlemmar	  ska	  ges	  
möjlighet	  att	  anmäla	  punkter	  på	  dagordningen	  under	  Övrigt.	  Detta	  ska	  ske	  senast	  en	  
vecka	  innan	  mötet,	  varvid	  styrelsen	  anslår	  ny	  dagordning	  på	  hemsidan.	  	  
§5.16	  Årsmötet	  beslutar	  endast	  i	  frågor	  som	  aviserats	  på	  dagordningen.	  	  
§5.17	  Beslut	  på	  årsmötet	  fattas	  med	  2/3	  majoritet	  där	  närvarande	  medlemmar	  har	  
rösträtt.	  	  
	  
Styrelsen	  	  	  
§6.1	  Styrelsen	  ska	  strategiskt	  leda	  och	  utveckla	  doktorandkårens	  arbete	  i	  enlighet	  med	  
ändamålsparagrafen.	  	  
§6.2	  Styrelsen	  utarbetar	  och	  beslutar	  om	  en	  verksamhetsplan	  för	  verksamhetsåret.	  
§6.3	  Styrelsen	  fördelar	  inbördes	  nödvändiga	  roller	  såsom	  vice	  ordförande,	  sekreterare	  
och	  kassör.	  	  
§6.4	  Styrelsen	  sammankallar	  till	  årsmöte.	  
§6.5	  Styrelsen	  ansvarar	  och	  beslutar	  om	  doktorandkårens	  ekonomiska	  medel.	  	  
§6.6	  Styrelsen	  är	  ansvarig	  för	  att	  verkställa	  och	  följa	  upp	  beslut	  fattade	  av	  årsmötet.	  
§6.7	  Styrelsen	  är	  ansvarig	  för	  att	  löpande	  informera	  medlemmarna	  om	  kårens	  
verksamheter.	  
§6.8	  	  Styrelsen	  utser	  vem	  eller	  vilka	  som	  ska	  företräda	  doktorandkåren	  i	  
sammankomster	  med	  Malmö	  högskolas	  forskarutbildningsutskott,	  forskarberedning,	  
högskolestyrelse	  samt	  andra	  konstellationer	  där	  doktorandkåren	  ges	  möjlighet	  att	  delta	  
på	  högskoleövergripande	  nivå.	  
§6.9	  Styrelsen	  ansvarar	  för	  att	  protokollföra	  sina	  sammanträden	  samt	  anslå	  dessa	  på	  
doktorandkårens	  hemsida.	  
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Dagordning	  för	  årsmöte	  
	  
1	  Mötesordförande	  utses	  
2.	  Mötessekreterare	  utses	  
3	  Mötets	  stadgeenliga	  utlysning	  
4	  Fastställande	  av	  dagordning	  	  
5	  Styrelsen	  redogör	  för	  verksamhetsberättelse	  för	  föregående	  år	  
6	  Kassör	  redogör	  för	  den	  ekonomiska	  årsredovisningen	  för	  föregående	  år	  
7	  Mötet	  avgör	  om	  styrelsen	  kan	  beviljas	  ansvarsfrihet	  	  
8	  Val	  

a) val	  av	  Ordförande	  	  
b) val	  av	  ledamöter	  (minst	  fyra)	  	  
c) val	  av	  revisor	  
d) valberedning	  (minst	  två	  personer)	  

Samtliga	  val	  görs	  för	  ett	  år.	  
	  
9	  Antagande	  och	  ändring	  av	  stadgar	  
10	  Fastställande	  av	  budget	  och	  medlemsavgift	  för	  kommande	  räkenskapsår	  	  
11	  Tecknande	  av	  föreningens	  firma	  
12	  Övriga	  frågor	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


