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Studentrepresentantpolicy 

 

Inledning 
I enlighet med högskoleförordningen, studentkårsföreningen samt avtal mellan StuFF och 

Linköpings universitet ska StuFF tillsätta studentrepresentanter i olika beslutande och beredande 

organ inom universitetet för att bevaka studenternas intressen och framföra studenternas åsikter. 

Ansvaret för tillsättandet av studentrepresentanter ligger ytterst hos fullmäktige, men mandat för 

detta bör av praktiska skäl delegeras av fullmäktige till Styrelsen. Styrelsen ska utse en av styrelsens 

ledamöter till ansvarig för studentrepresentanter om inte detta redan görs i rådande tjänstestruktur, 

och kan sedan välja att delegera val och kontraktsskrivning till denne styrelseledamot.  

 

Mandatperiod 

Studentrepresentanter tillsätts med en mandatperiod som sträcker sig till slutet av innevarande 

verksamhetsår för StuFF, oavsett när under året tillsättandet sker. Undantag kan göras om särskilda 

skäl till detta finns. 

 

Valförfarande 

Studentrepresentanter utses löpande under året när en lämplig kandidat till respektive plats 

inkommit. StuFF ska sträva efter att välja personer med kompetens och erfarenhet som lämpar sig 

för uppdraget. 

 

När en studentrepresentant valts ska denne skriva på ett studentrepresentantavtal, där denne åtar sig 

att bland annat närvara på möten i aktuellt organ och företräda studenterna inom StuFFs 

verksamhetsområde i enlighet med kårens stadgar, åsiktsdokument och övriga styrdokument. I 

samband med detta ska ansvarig styrelseledamot ge studentrepresentanten en introduktion i 
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uppdraget samt introducera denne i nödvändigt material, så som stadgar, åsiktsdokument, 

verksamhetsplan, det påskrivna avtalet samt kontaktuppgifter till styrelsen. 

 

Därefter ska den ansvariga styrelseledamoten uppdatera förteckningen över lediga och tillsatta 

studentrepresentantplatser samt meddela organets sekreterare om den nya studentrepresentanten, 

samt bifoga representantens kontaktuppgifter. 

 

Förteckning över studentrepresentantplatser 

StuFF ska se till att en förteckning över såväl lediga som tillsatta studentrepresentantplatser finns 

tillgänglig för StuFFs medlemmar samt övriga studenter och personal inom verksamhetsområdet. 

Detta sker lämpligtvis via StuFFs hemsida för tillgänglighetens skull. Styrelsen är ansvarig för att 

förteckningen är tillgänglig och uppdaterad.  

 

Studentrepresentantens respektive StuFFs åtaganden 

Den som antar uppdraget som studentrepresentant åtar sig att: 

• vara medlem i kåren under mandatperioden 

• tillgodose sig av eventuellt material som StuFF bistår med 

• delta i möten i det organ denne blir studentrepresentant i 

• företräda studenterna i enlighet med StuFFs styrdokument 

• enligt instruktioner från StuFF driva frågor som studenter berörs av genom organet 

• efter deltagande i möte lämna en mötesrapport till utsedd kontaktperson på StuFF 

• meddela kontaktperson i StuFF om uppdraget avslutas i förtid eller om studenten vill söka 

posten ett år till 
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I hanteringen av studentrepresentanter ska StuFF: 

• finnas tillgängliga för att svara på frågor eller bistå studentrepresentanten i ärenden som 

behandlas i organet i fråga. 

• bistå studentrepresentanten med grundläggande information kring organets verksamhet samt 

vilka frågor StuFF driver och vilka åsikter kåren har 

• löpande hålla studentrepresentanten uppdaterad om frågor StuFF jobbar med som kan ha 

relevans för studentrepresentantens uppdrag 

• utse en kontaktperson i StuFFs styrelse som ska agera stödjande för studentrepresentanten 

och finnas tillgänglig för frågor 

• vid förfrågan skriva ett intyg till studentrepresentanten vid slutförd mandatperiod 

 

Vid mandatperiodens slut eller annat byte av representant 

Vid mandatperiodens slut, eller annat byte av studentrepresentant, skall ansvarig för 

studentrepresentanter tillse att sekreteraren i organet där studentrepresentanten verkat informeras 

om bytet eller vakantsättandet av posten, så att studenten kan strykas från e-postlistor mm. Om det 

inte är studentrepresentanten som tagit initiativ till avslutet ska ansvarig styrelseledamot kontakta 

studentrepresentanten och meddela att mandatperioden är slut och att denne aktivt måste kandidera 

om till posten om studenten önskar sitta kvar på posten ytterligare en mandatperiod. 

Studentrepresentanten skall också informeras om möjligheten att få ett intyg för sitt uppdrag.  

 

 


