Lunds Doktorandkårs Stadgar
Senast reviderade av fullmäktige 2012-03-21
Ändamål och verksamhetsområde
§1.1
Lunds
doktorandkår
(nedan
kallad kåren) är en partipolitiskt
och
religiöst
obunden
sammanslutning av studenter som
bedriver utbildning på forskarnivå
vid
Lunds
universitet.
Lunds
doktorandkår verkar som studentkår
i enlighet med 4 kap. 8-14 §§
Högskolelagen. Lunds doktorandkår
har som syfte att bevaka och
medverka
i
utvecklingen
av
utbildningen och förutsättningarna
för studier på forskarnivå vid
Lunds universitet.
§1.2
Lunds
doktorandkårs
verksamhetsområde är utbildningen
på
forskarnivå
vid
Lunds
universitet,
förutom
vid
Lunds
tekniska högskola.
Organisation
§2.1
Kårens
organ
är
råden,
fullmäktige,
presidiet
och
styrelsen.
§2.2
Kårfullmäktige
utser
en
doktorandombudsman, vilken har det
övergripande ansvaret för
att
säkra doktorandernas rättigheter.
Doktorandombudsmannens
åligganden
regleras
av
instruktioner
i
doktorandkårens
verksamhetsplan,
fastställd
av
kårfullmäktige.
Doktorandombudsmannen innehar sitt
uppdrag så länge denne är villig
därtill
och
har
fullmäktiges
förtroende.
§2.3
Kårens
verksamhetsoch
räkenskapsår sträcker sig från 1
juli till 30 juni.
Medlemskap
§3.1 Den som bedriver utbildning
på
forskarnivå
vid
Lunds
universitet,
förutom
vid
Lunds
tekniska högskola, har rätt att
bli medlem i kåren. Medlem är den
som erlagt medlemsavgift.
§3.2 Den som erlagt avgift för
vårterminen är medlem för tiden 1
januari till 15 oktober. Den som
har erlagt avgift för höstterminen
är medlem för tiden 20 juni till
sista februari.
§3.3
Endast
doktorand
som
är
medlem i kåren 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
erlagt
medlemsavgift
för
innevarande
termin anses ha utträtt ur kåren.
§3.6 Utträde ur kåren kan även ske
genom
att
kårens
presidium
meddelas
skriftligen.
Erlagd
medlemsavgift återbetalas inte.

Råd
§4.1 Kåren består av sex råd,
omfattande
medlemmarna
vid
ekonomiska,
humanistiskteologiska, juridiska, medicinska,
naturvetenskapliga
och
samhällsvetenskapliga området.
§4.2
De
sex
råden
benämns
Ekonomiska
Doktorandrådet,
Humanistisk-Teologiska
Doktorandrådet,
Juridiska
Doktorandrådet,
Medicinska
Doktorandrådet, Naturvetenskapliga
Doktorandrådet
samt
Samhällsvetenskapliga
Doktorandrådet.
§4.3 Varje råd inom kåren har rätt
att i eget namn avge yttranden och
skrivelser,
under
förutsättning
att det klart framgår att rådet
inte företräder kåren som helhet.
Yttranden
och
skrivelser
ska
skickas till kårens expedition för
kännedom.
§4.4
Råden
består
av
rådets
arbetsutskott,
rådens
representanter i olika organ inom
och utom kåren, samt övriga vid
rådsmöten närvarande medlemmar.
§4.5 Rådets arbetsutskott leder
rådets
arbete
och
utgörs
förslagsvis av ordförande, vice
ordförande, sekreterare samt upp
till tre övriga ledamöter. Om
arbetsutskottet
så
önskar
kan
arbetet och titlar fördelas på
annat sätt.
§4.6
Råden
sammanträder
på
kallelse av rådets arbetsutskott
eller då minst en tredjedel av
rådens
medlemmar så kräver inom
tre veckor efter begäran. Råden
ska sammanträda minst tre gånger
per termin.
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§4.7 Kallelse till rådssammanträde
ska vara rådets
medlemmar, samt
kårens
expedition,
tillhanda
senast sju dagar före mötet.
§4.8 Rådens sammanträden leds av
någon
ur
rådets
arbetsutskott
eller av någon som mötet utser att
leda sammanträdet.
§4.9
Kårordförande,
vice
kårordförande
samt
doktorandombudsman
har
närvarooch yttranderätt i råden.
Åligganden
§4.10 Råden har som syfte att
bevaka och medverka i utvecklingen
av
utbildningen
och
förutsättningarna för studier på
forskarnivå
vid
respektive
fakultet.
§4.11 Råden ska kalla till årsmöte
där rådets
medlemmar är valbara
och har rösträtt. Vid årsmötet
genomförs
val
enligt
dessa
stadgars §4.12, §4.13, §4.14 och
§4.15. Årsmötet ska äga rum under
vårterminen, dock senast 20 maj.
Årsmötet leds av vid mötet utsedd
mötesordförande.
Kallelse
till
årsmötet ska ske minst fjorton
dagar i förväg.
§4.12 Råden ansvarar för att välja
ett arbetsutskott om minst tre
personer och mest sex personer
samt valberedning om minst två
personer.
§4.13 Råden väljer två ledamöter
och två rangordnade suppleanter
till kårfullmäktige.
§4.14 Råden väljer en ledamot och
två rangordnade suppleanter till
kårstyrelsen.
§4.15
Råden
väljer
kårens
representanter
till
fakultetsspecifika
organ,
samt
föreslår
kandidater
inför
kårstyrelsens
nominering
till
Lunds Universitets Studentkårers
tings val av representanter i
fakultetsövergripande organ.
§4.16
Kårfullmäktige
eller
kårstyrelsen kan delegera till de
olika råden att ansvara för val
till andra organ inom och utom
universitetet.
§4.17 Råden har rätt att genomföra
fyllnadsval
av
ledamöter
och
suppleanter till de organ inom
kåren där råden är representerade,
respektive till de organ inom och
utom
universitetet
där
råden

ansvarar
för
kårens
representation. Fyllnadsvalet ska
genomföras
vid
nästföljande
rådssammanträde
efter
det
att
vakansen uppstått.
§4.18
Extra
årsmöte
är
näst
årsmöte rådens högsta beslutande
organ.
Extra
årsmöte
skall
sammankallas
när
rådets
arbetsutskott
finner
det
nödvändigt
eller
då
minst
en
tredje del av rådets medlemmar så
kräver
inom
tre
veckor
efter
begäran.
Kallelse
till
extra
årsmöte skall ske minst fjorton
dagar i förväg. Extra årsmöte kan
endast fatta beslut i de frågor
som
mötet
sammankallats
för.
Regleringar
kring
röstning
och
deltagande för årsmöte gäller även
extra årsmöte.
§4.19
Rådens
arbetsutskott
ska
innan 30 september till presidiet
inkomma med verksamhetsberättelse
och ekonomisk rapport för det
föregående verksamhetsåret.
Beslutsförfarande
§4.20 Rådens voteringar är öppna,
utom
vid
personval
om
annat
begärs. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordförande utslagsröst, utom
vid personval då lotten avgör.
§4.21 Rösträtt får endast utövas
av
de
vid
årsmöte
eller
sammanträde närvarande.
§4.22
Vid
rådssammanträde
får
endast ärenden som finns upptagna
i kallelsen tas upp till beslut,
om inte rådssammanträdet enhälligt
beslutar annat.
§4.23
Rådets
arbetsutskott
har
rätt att fatta beslut i frågor som
inte tål uppskov. Sådant beslut
ska sedan delges rådet, inför
vilket
arbetsutskottet
är
ansvarigt.
§4.24 Protokoll ska upprättas vid
rådssammanträde.
Protokoll
ska
justeras av mötesordförande samt
av
en
vid
sammanträdet
vald
justeringsperson. .
Fullmäktige
§5.1
Kårfullmäktige
är
kårens
högsta beslutande organ.
§5.2 Kårfullmäktige består av två
ledamöter
och
två
rangordnade
suppleanter från varje råd , samt
kårordförande,
förste
vice
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ordförande
och
andra
vice
kårordförande. Suppleanterna har
närvaro- och yttranderätt.
§5.3
Ledamot
som
valts
till
kårordförande, vice kårordförande,
doktorandombudsman,
styrelseledamot
eller
styrelsesuppleant
förlorar
sin
plats
som
rådsvald
fullmäktigeledamot
eller
fullmäktigesuppleant.
Respektive
råd förrättar därvid fyllnadsval.
§5.4 Kårfullmäktige sammanträder
på kallelse av kårordförande eller
då
minst
en
tredjedel
av
fullmäktiges ledamöter så kräver
inom tre veckor efter begäran.
Fullmäktige ska sammanträda minst
en gång per termin.
§5.5
Kårfullmäktiges
årliga
valsammanträde ska äga rum under
vårterminen, dock tidigast 20 maj.
§5.6
Kallelse
till
kårfullmäktigesammanträde ska vara
ledamöterna
tillhanda
senast
fjorton dagar före sammanträdet om
inte särskilda skäl föreligger.
Handlingar
till
fullmäktigesammanträde
ska
vara
ledamöterna tillhanda senast sju
dagar före sammanträdet om inte
särskilda skäl föreligger.
§5.7 För att upptas till beslut i
kårfullmäktige
måste
ärende
föregås
av
beredning
i
kårstyrelsen eller i presidiet.
§5.8 Kårfullmäktiges sammanträden
leds av utsedd mötesordförande.
§5.9 Ledamöter och suppleanter i
kårstyrelsen, rådens arbetsutskott
samt
doktorandombudsman
har
närvaro-,
yttrandeoch
yrkanderätt i kårfullmäktige.
Åligganden
§5.10
Kårfullmäktige
ska
fastställa
instruktioner
för
kårens organ och förtroendevalda.
§5.11 Kårfullmäktige ska anta och
vid behov ändra kårens stadgar.
§5.12
Kårfullmäktige
ska
fastställa
budget
och
medlemsavgift.
§5.13 Kårfullmäktige ska besluta
om ansvarsfrihet för kårstyrelsen
och övriga förtroendevalda.
§5.14
Kårfullmäktige
ska
välja
kårordförande,
förste
vice
kårordförande
samt
andre
vice
kårordförande.

§5.15
Kårfullmäktige
ska
utse
doktorandombudsman.
§5.16 Kårfullmäktige ska besluta
vem eller vilka som har rätt att
teckna föreningens firma.
§5.17 Kårfullmäktige ska välja två
revisorer, en sakrevisor och en
ekonomisk revisor. Revisorerna får
inte tillhöra något av kårens
organ,
och
behöver
inte
vara
medlemmar av kåren. Den ekonomiska
revisorn ska vara auktoriserad.
§5.18
Kårfullmäktige
ska
välja
valberedning
om
minst
tre
personer.
§5.19
Kårfullmäktige
ska
välja
kårens
representanter
i
Lunds
Universitets Studentkårers ting.
Mandatperioden löper från 1 juli
till 30 juni.
Beslutsförfarande
§5.20 Kårfullmäktiges voteringar
är öppna, utom vid personval om
annat begärs. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal
har mötesordförande utslagsröst,
utom
vid
personval
då
lotten
avgör.
§5.21 Rösträtt får endast utövas
av vid kårfullmäktigesammanträde
närvarande
ledamot,
samt
av
suppleant
i
ordinarie
ledamots
frånvaro.
§5.22 Kårfullmäktige är beslutsför
då
minst
4 av 6 råd är
representerade
av
ordinarie
ledamot eller suppleant i dennes
ställe, samt minst en presidial är
närvarande.
§5.23
Vid
kårfullmäktiges
sammanträden får endast ärenden
som finns upptagna i kallelsen tas
upp
till
beslut,
om
inte
fullmäktige
enhälligt
beslutar
annat.
§5.24 Protokoll ska upprättas vid
kårfullmäktigesammanträde.
Protokoll
ska
justeras
av
mötesordförande samt av två vid
sammanträdet
valda
justeringspersoner.
Beslut
tillkännages genom att protokoll
anslås på kårens hemsida.
Styrelse
§6.1
Kårstyrelsen
är
kårens
verkställande organ.
§6.2
Kårstyrelsen
består
av
kårordförande,
förste
vice
kårordförande,
andre
vice
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kårordförande samt från varje råd
en
ledamot,
jämte
en
första
suppleant och en andra suppleant,
att
inträda
i
turordning.
Suppleanterna
har
närvarooch
yttranderätt.
§6.3
Representant
för
Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola
har
närvarooch
yttranderätt
vid
kårstyrelsesammanträden.
§6.4 Ledamot eller suppleant som
valts
till
kårordförande,
vice
kårordförande
eller
doktorandombudsman
förlorar
sin
plats
som
rådsrepresenterande
styrelseledamot eller suppleant.
Respektive råd förrättar därvid
fyllnadsval.
§6.5 Kårstyrelsen sammanträder på
kallelse av kårordförande eller då
minst en tredjedel av styrelsens
ledamöter så kräver inom tio dagar
efter
begäran.
Styrelsen
ska
sammanträda minst tre gånger per
termin . Kårstyrelsen kan även
sammankallas på begäran av kårens
revisorer.
§6.6 Kallelse och handlingar till
kårstyrelsesammanträde
ska
vara
ledamöterna,
samt
kårens
expedition, tillhanda senast sju
dagar före mötet om inte särskilda
skäl föreligger.
§6.7
Kårstyrelsens
sammanträden
leds
av
kårordförande,
vice
kårordförande
eller
annan
för
uppgiften vald person.
§6.8
Rådens
arbetsutskott
och
doktorandombudsmannen har närvarooch yttranderätt i kårstyrelsen.
Åligganden
§6.9 Kårstyrelsen ska leda kårens
löpande arbete.
§6.10
Kårstyrelsen
ska
föra
register över kårens medlemmar.
§6.11 Kårstyrelsen ska verkställa
av kårfullmäktige fattade beslut.
§6.12
Kårstyrelsen
har
initiativrätt
och
ska
bereda
ärenden
inför
kårfullmäktiges
sammanträden.
§6.13 Kårstyrelsen har rätt att
inrätta
arbetsgrupper.
Kårstyrelsen
ska
därvid
välja
sammankallande
i
arbetsgruppen
vilken
är
ansvarig
inför
kårstyrelsen. Kårordförande, vice
kårordförande
och
doktorandombudsman
har
närvaro-

och
yttranderätt
i
arbetsgrupperna.
§6.14
Kårstyrelsen
ska
efter
förslag
från
råden
nominera
kandidater till Lunds Universitets
Studentkårers
tings
val
av
representanter
i
fakultetsövergripande
organ.
Mandatperioden löper från 1 juli
till 30 juni.
§6.15
Kårstyrelsen
ska
välja
kårens
representanter
i
övriga
organ inom och utom universitetet
där kåren ska representeras och
där valansvaret inte faller på
fullmäktige eller råden.
§6.16 Kårstyrelsen ska genomföra
fyllnadsval
av
ledamöter
och
suppleanter till de organ inom och
utom universitetet där kåren är
representerad, och där valansvaret
inte
faller
på
råden.
Fyllnadsvalet ska genomföras vid
nästföljande
kårstyrelsesammanträde efter det
att vakansen uppstått.
Beslutsförfarande
§6.17 Kårstyrelsens voteringar är
öppna, utom vid personval om annat
begärs. Beslut fattats med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordförande utslagsröst, utom
vid personval då lotten avgör.
§6.18 Rösträtt får endast utövas
av
vid
kårstyrelsesammanträde
närvarande
ledamot,
samt
av
suppleant
i
ordinarie
ledamots
frånvaro.
§6.19 Kårstyrelsen är beslutsför
då antalet närvarande ledamöter
och
tjänstgörande
suppleanter
överstiger
hälften
av
inrapporterade ledamöter. Av dessa
måste minst en tillhöra presidiet.
§6.20
Vid
kårstyrelsens
sammanträden får endast ärenden
som finns upptagna i kallelsen tas
upp till beslut, om inte styrelsen
enhälligt beslutar annat.
§6.21 Protokoll ska upprättas vid
kårstyrelsesammanträde.
Protokoll
ska justeras av mötesordförande
samt av en vid sammanträdet vald
justeringsperson
och
beslut
tillkännages genom att protokoll
anslås på kårens hemsida.
Presidium
§7.1 Kårens presidium utgörs av
kårordförande,
förste
vice

Org. nummer: 845002-8652

www.ldk.lu.se

4

kårordförande
samt
andre
vice
kårordförande.
§7.2
Kårordförande
leder
kårstyrelsen
arbete,
och
företräder kåren.
§7.3 Vice kårordförande biträder
kårordförande . När kårordförande
har
förhinder
fullgör
vice
kårordförande dennes uppgift.
§7.4 Presidiet har rätt att fatta
beslut i frågor som inte tål
uppskov. Sådant beslut ska sedan
delges kårstyrelsen, inför vilken
presidiet är ansvarigt.

Revision
§8.1
En
sakrevisor
och
en
ekonomisk revisor, vilka utses av
kårfullmäktige, ska granska kårens
verksamhet
respektive
kårens
räkenskaper
och
förvaltning.
Revisorerna ska årligen framlägga
en
revisionsberättelse
för
fullmäktige. Framläggandet ska ske
under
höstterminen,
senast
två

veckor
innan
kårens
årliga
redovisning
till
Lunds
universitet.
§8.2 Revisorerna har rätt att
närhelst de önskar ta del av
kårens räkenskaper, protokoll och
övriga
handlingar,
samt
att
sammankalla
kårstyrelsen
om
de
finner anledning till det.
Stadgeändring
§9 Beslut om ändring av dessa
stadgar fattas av kårfullmäktige.
För sådan ändring erfordras att
likalydande beslut fattas vid två
på varandra följande fullmäktige.
Upplösande
§10 Beslut om att upplösa kåren
beslutas
av
två
på
varandra
följande
kårfullmäktige
med
mellanliggande val. Vid upplösning
beslutar fullmäktige om fördelning
av samtliga tillgångar på sätt som
gagnar
doktoranderna
vid
universitetet.
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