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__________________________________________________________________________

Om dokumentet
Detta policydokument utgör SöderS – Södertörns högskolas studentkårs officiella
ställningstaganden rörande studentrepresentanter. Det är ett i ledet av styrdokument som
ligger till grund för SöderS arbete. Detta dokument rör SöderS centralt samt
studentrepresentanter på Södertörns högskola. Dokumentet är underordnat SöderS stadgar
och beslut i SöderS fullmäktige. Ändringar i policydokumentet görs av SöderS styrelse. När
ny styrelse tillträder ska dokumentet tas upp för revidering.

__________________________________________________________________________

1. SöderS ansvar för studentrepresentation
Studentrepresentanter i Södertörns högskolas beslutande och beredande organ utses
av SöderS styrelse eller den som SöderS utser till ansvarig för studentrepresentation –
undantaget val av ledamöter i högskolestyrelsen. Om SöderS väljer att utse fler än en
ansvarig beslutar de internt om ansvarsfördelning inom uppdraget.
SöderS ska arbeta för att samtliga ordinarie platser samt suppleanter för
studentrepresentation fylls så att möjligheten att minst en studentrepresentant kan
närvara vid varje möte och möjliggöra för representanterna att diskutera inbördes.
Detta är också viktigt för att ingen student på egen hand ska behöva representera
studentkårens eller studenternas åsikter i viktiga frågor eller beslut.
SöderS arvoderade poster förändras från år till år; i och med detta ska det alltid finnas
en person med huvudansvaret för studentrepresentation.
SöderS styrelse eller den som styrelsen utser som huvudansvarig för
studentrepresentation innehar rätten att tillsätta studentrepresentanter samt att
ersätta de som inte uppfyller skyldigheterna som uppdraget innefattar.
Vid kännedom som når SöderS om att en studentrepresentant inte uppfyller sina
skyldigheter inom uppdraget ska SöderS kontakta berörda personer. Visar det sig att
studentrepresentanten inte uppfyller sina skyldigheter ersätts hen av SöderS styrelse
eller av den som styrelsen utsett som huvudansvarig för studentrepresentation.

2. Studentrepresentanternas rättigheter och skyldigheter
Studentrepresentanter är skyldiga att
•
•
•

Vara pålästa på det material som tillhandahålls av SöderS.
Läsa på handlingar och sträva efter att närvara på möten.
Hålla kontakt med de övriga studentrepresentanterna inom
institutionen/programmet/ämnet.
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•

Underrätta SöderS om uppdrag måste avslutas.

Studentrepresentanter har rätt till
•
•
•
•

Att närvara på de utbildningsdagar och återträffar som SöderS genomför.
Stöd och råd från SöderS styrelse eller den som styrelsen utser med
huvudansvaret för studentrepresentation.
Att vid genomfört uppdrag erhålla intyg och aktivitetspoäng från SöderS.
Att som medlem i SöderS få 100 SEK i förberedelsearvode och 100 SEK per
mötestimme i arvode vid inlämning av arvodesblankett senast en månad efter
avslutad termin.

3. Rekrytering och tillsättning av studentrepresentanter
Då studentkåren är den organisation som högskolan utsett att ansvara för
studentrepresentation är det endast SöderS som kan utse studentrepresentanter inom
högskolan.
I allt rekryteringsarbete ska mångfaldsaspekten belysas. Det är av yttersta vikt att
arbeta för att studentrepresentationen återspeglar studentpopulationen. Ämnes- och
områdesrepresentation eftersträvas i alla lägen. Utbildningsföreningar har möjlighet
att vara representerade av upp till två personer när studentrepresentanter väljs till
organ som främst berör utbildningsföreningens medlemmar.
SöderS ska vara lyhörda för när nya organ, som berör utbildning eller studenternas
situation, inrättas och se till att det bereds plats för studentrepresentanter.
När information kommer från högskolan om att ett nytt organ inrättats, ska SöderS
arbeta för att tillsätta studentrepresentanter.

4. Kontakt med högskolan
SöderS studentrepresentantsansvarige ska föra en fortlöpande dialog med högskolan
om hur arbetet med studentinflytandet fungerar, och eventuella förbättringsmöjligheter
för fortsatt starkt påverkansarbete.
SöderS studentrepresentantsansvarige ska återrapportera statistik över tillsatta
studentrepresentanter inför högskolans årsredovisning.
Högskolan ska vid varje institution inneha en funktion som har det övergripande
ansvaret för studentinflytande, vilken fungerar som SöderS kontaktfunktion. Inom
centrala förvaltningen är denna kontaktperson chefen för Studentavdelningen.
SöderS ska ansvara för att upprätthålla en god dialog med kontaktpersonerna om detta.
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