
Stadgar för Newmaninstitutets studentkår   antagna 2009‐03‐31 
 
§ 1 Om studentkåren 
Newmaninstitutets studentkår (nedan: studentkåren) är en ideell förening vars ändamål är 
att företräda de studerande vid Newmaninstitutet inför institutet och andra parter (jfr 
§ 4−7). Studentkåren är religiöst och partipolitiskt obunden. 
 
§ 2 Om studentkårens bildande 
Studentkåren bildades den 11 december 2008. 
 
§ 3 Om medlemskap 
Rätt att bli ordinarie medlem i studentkåren har studerande vid Newmaninstitutet; 
medlemskapet kan bestå så länge studier vid institutet fortgår. Programstuderande vid 
institutet förväntas vara medlemmar.   
Stödmedlemskap är öppet för den som för tillfället ej studerar vid institutet, men vill stödja 
studentkåren och främja dess verksamhet.  Stödmedlemskap ger yttranderätt, förslagsrätt 
och närvarorätt vid årsmöten.  Stödmedlem har dock ej rösträtt och är heller ej valbar till 
styrelsen.  Medlem blir man när man betalar ev. medlemsavgift, eller registrerar sig hos 
styrelsens kassör. Ev. medlemsavgift fastställs av årsstämman. 
 
§ 4  Om studentkårens arbete 
Studentkåren skall bedriva dels studentfacklig, dels studiesocial och social verksamhet. 
 
§ 5 Om studentfackligt arbete 
Den studentfackliga verksamhet studentkåren skall bedriva skall bestå i 
utbildningsbevakning, kvalitetsarbete och formell representation i Newmaninstitutets 
högskolestyrelse och andra beslutande organ. 
 
§ 6 Om representation i Newmans beslutande organ  
Representanter för de studerande i Newmaninstitutets högskolestyrelse och andra 
beslutande organ utses av studentkårens styrelse efter diskussion vid allmänt medlemsmöte.  
 
§ 7 Om socialt och studiesocialt arbete 
Inom ramen för den studiesociala och sociala verksamheten skall kåren bland annat verka 
för en god arbetsmiljö för de studerande, anordna föreläsnings‐ och diskussionskvällar som 
kan förstärka sammanhållningen mellan de studerande och bidra till ökat intresse för 
teologiska, filosofiska och kulturella frågor. Studentkåren skall verka för en välkomnande och 
öppen atmosfär på Newmaninstitutet, där alla känner sig välkomna oavsett bakgrund. 
 
§ 8 Om årsstämman 
Högsta beslutande organ är årsstämman. Kallelse till årsstämman med föredragningslista 
skall vara utsänd till medlemmarna senast fjorton dagar i förväg. Ordinarie årsstämma hålls 
på hösten, före oktober månads utgång. Kårens verksamhetsår räknas som sedvanliga läsår. 
Extra årsstämma ska hållas om styrelsens majoritet så begär eller om minst 15 
kårmedlemmar skriftligen begär det. Extra årsstämma skall hållas inom en månad från dess 
att sådan begäran har gjorts. Under juni, juli och augusti får dock ingen stämma hållas. 



 
Följande ärenden ska behandlas på årsstämma: 
1. Val av årsmötets ordförande och sekreterare, samt en justerare för årsmötet. 
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
3. Fastställande av dagordning 
4. Verksamhetsberättelse 
5. Bokslut – redovisning av ekonomin, om årsstämman är ordinarie årsstämma 
6. Revisionsberättelse vid ordinarie årsstämma 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Vid ordinarie årsstämma, alltid val eller omval av ordförande, sekreterare, kassör samt 
övriga ledamöter i styrelsen – vid extra årsstämma endast val vid behov. 
9. Vid ordinarie årsstämma, val eller omval av två revisorer – vid extra årsstämma endast val 
vid behov. 
10. Motioner 
11. Övriga frågor 
 
§ 9 Om styrelsen 
Årsstämman väljer en styrelse med minst fem och högst nio medlemmar. Ordförande och 
kassör är firmatecknare. Styrelseledamot som under sin mandatperiod upphör att studera 
vid institutet anses vara ordinarie medlem i kåren och styrelsen mandatperioden ut. För att 
bli invald eller omvald måste man dock studera vid institutet. Mandatperioden sträcker sig 
från inväljandet till nästa ordinarie årsstämma. 
 
§ 10 Om kontinuitet i styrelsearbetet 
Styrelsen skall tillse att tillräckligt många ledamöter deltar i styrelsearbetet mellan två läsår. 
Vid behov skall styrelsen kalla till extra årsstämma på vårterminen för att välja in 
styrelseledamöter som kan delta i styrelsearbetet även i början på kommande hösttermin. 
 
§ 11 Om stadgeändring 
Stadgeändring kräver två likalydande beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
stämmor.  Det skall vara minst en månad mellan stämmorna.  
 
§ 12 Om motioner 
Motioner till ordinarie årsstämma skall sändas in till styrelsen före september månads 
utgång. Motioner ämnade att tas upp på extra årsstämma skall lämnas till styrelsen senast i 
samband med att begäran om extra årsstämman görs. Inkommen motion, liksom större 
förslag från styrelsen, skall bifogas kallelsen till årsstämman. 


