
 

 

Stadgar Sveriges Lärarstudenter 1 
 2 

A. Ändamål 3 

§1 Ändamål och uppgift 4 
Sveriges Lärarstudenter är en del av fack- och yrkesförbundet Sveriges Lärare och består av 5 
högskole- och universitetsstuderande som studerar till de yrkesgrupper som Sveriges Lärare 6 
ansluter. Studerandemedlem i Sveriges Lärare tillhör Sveriges Lärarstudenter enligt § 4 7 
Förbundsstadga för Sveriges Lärare. 8 
 9 
Sveriges Lärarstudenter har en egen kongress som väljer en styrelse och formar sin egen 10 
verksamhet. 11 
 12 
Sveriges Lärarstudenter har till uppgift 13 

• Att bedriva studerandefacklig verksamhet för att tillvarata medlemmarnas intressen 14 
• Att rekrytera studerandemedlemmar 15 
• Att underlätta introduktionen i de yrken som finns representerade i Sveriges Lärare 16 
• Att ge medlemmarna möjligheter att påverka utbildningssituationen och den framtida 17 

yrkesverksamheten 18 
• Att fullgöra de arbetsuppgifter som Sverige Lärares centrala ledning ålägger Sveriges 19 

Lärarstudenter               20 
 21 

B. Medlemskapet 22 

§2 Studerandemedlems rättigheter 23 
Studerandemedlem har rätt att yttra sig och lägga förslag på årsmöten, att motionera till 24 
Sveriges Lärares kongress samt på alla nivåer i Sveriges Lärarstudenter. 25 
 26 
Studerandemedlem kan få fackligt stöd från förbundet rörande fråga som ha uppkommit efter 27 
tidpunkten för ansökan om medlemskap. 28 
 29 
Studerandemedlem har rätt att nominera och nomineras till förtroendeuppdrag på alla nivåer 30 
inom Sveriges Lärarstudenter och till Sveriges Lärares kongress på Sveriges Lärarstudenters 31 
mandat.  32 
 33 

§3 Studerandemedlems åtagande/skyldigheter 34 
Studerandemedlem ska verka för förbundets sammanhållning och utveckling och följa 35 
stadgeenligt fattade beslut.  36 
 37 
Studerandemedlem ska till Sveriges Lärare lämna och uppdatera personuppgifter och andra 38 
uppgifter som krävs för att uppfylla stadgarna.  39 
 40 

§4 Avgifter 41 
Sveriges Lärares kongress fastställer avgiftssystem. 42 
 43 
Studerandemedlem ska betala av förbundsstyrelsen fastställda avgifter.  44 
 45 



 

 

§5 Personuppgiftsansvarig 46 
Förbundet är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling av 47 
studerandemedlemmars personuppgifter.  48 
 49 

§6 Utträde mm 50 
Om studerandemedlem vill lämna förbundet anmäls detta skriftligen till förbundsstyrelsen. 51 
Utträde sker vid närmast följande månadsskifte.  52 
Medlemskap och etik inom Sveriges Lärarstudenter hanteras av förbundsstyrelsen i enlighet 53 
med §10 i Förbundsstadga för Sveriges Lärare 54 
 55 

C. Organisation 56 

§7 Studerandeföreningar 57 
7.1 Studerandeförening vid varje lärosäte 58 
Sveriges Lärarstudenters lokala verksamhet utövas genom studerandeföreningar. En 59 
studerandeförening omfattar en geografisk ort eller en organisatorisk del av ett eller flera 60 
lärosäten. Alla studerandemedlemmar som är primärt inskrivna vid lärosätet tillhör 61 
studerandeföreningen.  62 
 63 
Varje aktiv studerandeförening har studeranderåd som väljs på årsmötet för 64 
studerandeföreningen.  65 
 66 
7.2 Studerandeföreningens årsmöte utan underavdelning 67 
Studerandeföreningens årsmöte ska  68 

• Fastställa studeranderådets storlek och eventuella suppleanter 69 
• Välja ordförande, ledamöter och eventuella suppleanter 70 
• Välja studerandeföreningens representant som adjungerad till lokalförenings styrelse (i 71 

Sveriges Lärare) i studerandeföreningens geografiska område  72 
• Välja kongressombud till Sveriges Lärarstudenters kongress, enligt mandatfördelning 73 

fastställd av studerandestyrelsen 74 
• Välja förtroendevalda revisorer 75 
• Välja valberedning, inklusive sammankallande 76 
• Besluta om budget och verksamhetsplan 77 
• Behandla verksamhetsberättelse och årsbokslut 78 
• Besluta om ansvarsfrihet för studeranderådet 79 
• Besluta om eventuella underavdelningar och dess studeranderåd  80 

 81 
Förtroendevald revisor och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag.  82 
 83 
Mandatperioden för årsmötesvalda uppdrag löper från ett ordinarie årsmöte avslutats till nästa 84 
ordinarie årsmötes avslutande. Extra årsmöte kan inkallas för att genomföra fyllnadsval. 85 
 86 
Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 87 
30 dagar före mötets genomförande. Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara 88 
tillgänglig för studerandemedlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens 89 
förslag ska bifogas kallelsen.  90 
 91 



 

 

Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till 92 
studerandeföreningen senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i studeranderådets 93 
förslag till dagordning får ändå tas upp för beslut om årsmötet med minst tre fjärdedelars 94 
majoritet beslutar det.  95 
 96 
Studerandemedlem har en röst vid årsmötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av 97 
studerandeföreningens studeranderåd har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt 98 
vid val av förtroendevalda revisorer.  99 
 100 
Studerandemedlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller 101 
direkt på årsmötet. Nominering till valberedningen ska ha inkommit senast fyra veckor innan 102 
årsmötet.  103 
 104 
7.3 Studerandeförening med underavdelningar 105 
En studerandeförening kan på årsmötet välja att organisera medlemmar i olika 106 
underavdelningar.  När underavdelning bildas innebär det att resterande medlemmar i 107 
studerandeföreningen utgör en egen underavdelning. Det innebär att studerandeförening med 108 
underavdelning alltid minst har två underavdelningar.  109 
 110 
Skälet till att bilda underavdelningar kan vara att lärosätet finns på olika orter, eller att flera 111 
lärosäten på samma ort finns samlade i en studerandeförening.  112 
 113 
Underavdelningar bildas genom att årsmötet i studerandeföreningen beslutar så. Till varje 114 
underavdelning väljs ett studeranderåd på årsmötet som alltid är ett gemensamt för 115 
underavdelningarna. Alla punkter under 7.4 följs för varje underavdelning, förutom val av 116 
kongressombud och val av valberedning som görs gemensamt för studerandeföreningen. 117 
 118 
När en underavdelning bildas flyttas samtliga medlemmar inom det området till 119 
underavdelningen. Övriga medlemmar blir en egen underavdelning.  120 
 121 
Bildas en underavdelning kommer medlemmarna formellt att lämna studerandeföreningen 122 
och organiseras istället i de nybildade underavdelningarna.  123 
 124 
7.4 Studerandeföreningens årsmöte med underavdelningar 125 
Studerandeföreningens årsmöte är ett gemensamt årsmöte för samtliga underavdelningar. 126 
Studerandeföreningens årsmöte ska  127 

• Fastställa underavdelningarnas studeranderåds storlek och eventuella suppleanter 128 
• Välja ordförande, ledamöter och eventuella suppleanter för respektive studeranderåd 129 
• Välja en person som studerandeföreningens representant som adjungerad till 130 

lokalförenings styrelse (i Sveriges Lärare) i studerandeföreningens geografiska 131 
område 132 

• Välja kongressombud till Sveriges Lärarstudenters kongress, enligt mandatfördelning 133 
fastställd av studerandestyrelsen 134 

• Välja förtroendevalda revisorer i respektive underavdelning 135 
• Välja valberedning, inklusive sammankallande  136 
• Besluta om budget och verksamhetsplan i respektive underavdelning 137 
• Behandla verksamhetsberättelse och årsbokslut i respektive underavdelning 138 
• Besluta om ansvarsfrihet för studeranderådet i respektive underavdelning 139 
• Besluta om eventuella underavdelningar och dess studeranderåd  140 



 

 

• Besluta om eventuellt upphörande av underavdelning 141 
 142 
Förtroendevald revisor och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag.  143 
 144 
Mandatperioden för årsmötesvalda uppdrag löper från ett ordinarie årsmöte avslutats till nästa 145 
ordinarie årsmötes avslutande. Extra årsmöte kan inkallas för att genomföra fyllnadsval. 146 
 147 
Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 148 
30 dagar före mötets genomförande. Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara 149 
tillgänglig för studerandemedlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens 150 
förslag ska bifogas kallelsen.  151 
 152 
Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till någon av 153 
underavdelningarna senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i studeranderådens 154 
förslag till dagordning får ändå tas upp för beslut om årsmötet med minst tre fjärdedelars 155 
majoritet beslutar det.  156 
 157 
Studerandemedlem har en röst vid årsmötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av 158 
studerandeföreningens studeranderåd har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt 159 
vid val av förtroendevalda revisorer.  160 
 161 
Studerandemedlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller 162 
direkt på årsmötet. Nominering till valberedningen ska ha inkommit senast två fyra veckor 163 
innan årsmötet. 164 
 165 
7.5 Studerandeföreningens studeranderåd 166 
Studerandeföreningens studeranderåd består av: 167 

• Ordförande 168 
• Ledamöter  169 

 170 
Studeranderådet väljs av studerandeföreningens årsmöte som också beslutar om det totala 171 
antalet ledamöter och suppleanter. Studeranderådet genomför ett konstituerande möte och 172 
väljer inom sig exempelvis vice ordförande, sekreterare och dylikt.  173 
 174 
Ett studeranderåd ska minst bestå av en ordförande och två ledamöter.  175 
 176 
Studerandeförening kan adjungera in person från till exempel lokalföreningen inom Sveriges 177 
Lärare för ett möte eller för längre tid som bestäms av årsmöte eller studerandeföreningens 178 
studeranderåd. Adjungerad person äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.  179 
 180 
Det åligger studerandeföreningens studeranderåd  181 

• att aktivt rekrytera nya studerandemedlemmar 182 
• att verkställa de beslut som årsmötet fattat 183 
• att tillsammans med studerandemedlemmarna driva viktiga frågor för 184 

studerandemedlemmarna 185 
• hålla studerandemedlemmarna informerade om aktuella frågor  186 
• att samverka med Sveriges Lärares lokalförening 187 
• att i god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda 188 

revisorernas förfogande 189 



 

 

• att förbereda ärenden till årsmöte, dock ej personvalsfrågor, och kalla till årsmöte. 190 
Studeranderåd i underavdelningar måste samordna kallelse till årsmötet.  191 

• att ansvara för studerandeföreningens ekonomi 192 
• att före mars månads utgång till studerandestyrelsen lämna ett årsbokslut över 193 

föregående års verksamhet 194 
• att följa av Sveriges Lärarstudenters kongress och av studerandestyrelsen fattade 195 

beslut 196 
 197 
Studerandeföreningens studeranderåd sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst 198 
halva studeranderådet så begär. Även Sveriges Lärarstudenters studerandestyrelse och 199 
Sveriges Lärares förbundsstyrelse har rätt att kalla till möte. 200 
 201 
7.6 Valberedningens uppdrag i studerandeföreningen 202 
Valberedningen ska bereda val av studerandeföreningens årsmötesvalda uppdrag, utom val av 203 
valberedning. 204 
 205 
I valberedningens förslag till studeranderåd för studerandeföreningen ska medlemskårens 206 
sammansättning beaktas. Studerandestyrelsen ska stödja valberedningarnas arbete genom att 207 
bistå med hur medlemssammansättningen ser ut i studerandeföreningen.  208 
 209 
7.7 Revisionsuppdrag i studerandeföreningen 210 
Revisorerna ska lämna revisionsberättelse avseende sin granskning av studeranderådets 211 
förvaltning och räkenskaper för föregående räkenskapsår. Vid revision ska kontrolleras att 212 
fattade beslut inte strider mot stadgar, kongress- eller årsmötesbeslut.  213 
Revisorerna har rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna utföra sina uppgifter.  214 
 215 

§8 Sveriges Lärarstudenters kongress 216 
8.1 Ordinarie kongress 217 
Ordinarie kongress sammanträder årligen under perioden 30 september – 30 november på 218 
plats som Sveriges Lärarstudenters studerandestyrelse beslutar. 219 
 220 
Sveriges Lärarstudenters kongress består av 59 kongressdelegater som väljs av 221 
studerandeföreningarna enligt valordning fastställd av Studerandestyrelsen.  222 
 223 
Fördelningen av kongressmandaten grundar sig på medlemsantal per 31 december.  224 
Studerandestyrelsen fördelar kongressmandaten enligt uddatalsmetoden. Varje aktiv 225 
studerandeförening utgör en valkrets med minst två mandat. Studerandeföreningar utan 226 
studeranderåd per den 31 december utgör en gemensam valkrets vars val genomförs digitalt 227 
genom studerandestyrelsens försorg. 228 
 229 
Studerandestyrelsen, revisions- och verksamhetsutskott samt valberedning har närvaro-, 230 
yttrande- och förslagsrätt. 231 
 232 
8.2 Ärenden vid Sveriges Lärarstudenters ordinarie kongress 233 
Vid ordinarie kongress ska förekomma: 234 

• val av mötesfunktionärer 235 
• fastställande av röstlängd 236 
• fastställande av dagordning och mötesregler 237 
• fråga om kongressens behöriga utlysande  238 



 

 

• behandling av studerandestyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 239 
• revisions- och verksamhetsutskottets berättelser 240 
• fråga om ansvarsfrihet för studerandestyrelsen 241 
• fastställande av verksamhetsplan och budget inkl eventuella arvoden för 242 

kongressvalda uppdrag 243 
• behandling av propositioner  244 
• behandling av inkomna motioner 245 
• fastställande av totalt antal ledamöter i studerandestyrelsen, inkluderat ordförande 246 
• fastställande av totalt antal ledamöter i valberedning, inkluderat sammankallande 247 
• val av fastställt totalt antal ledamöter till studerandestyrelsen 248 

- ordförande 249 
- 1-2 vice ordförande 250 
- ledamot som är adjungerad till förbundsstyrelsen, samt suppleant för denne 251 

som också ingår som ordinarie ledamot i studerandestyrelsen 252 
- 4-6 övriga ledamöter 253 

• övriga val 254 
- två suppleanter 255 
- 11 kongressombud och 11 suppleanter till Sveriges Lärares kongress. Valet ska 256 

ske enligt valordning som beslutas av Förbundsstyrelsen. I valordningen ska 257 
valförfarande avseende val ingå.  258 

- 6 förbundsrådsombud och 6 suppleanter till Sveriges Lärares förbundsråd. 259 
Valet ska ske enligt valordning som beslutas av Förbundsstyrelsen. I 260 
valordningen ska valförfarande avseende val ingå.  261 

- Två revisorer, jämte två suppleanter, och två verksamhetsrevisorer, jämte två 262 
suppleanter, som tillsammans utgör Sveriges Lärarstudenters revisions- och 263 
verksamhetsutskott 264 

- Val av fastställt totalt antal ledamöter till valberedning, varav en ordförande, 265 
jämte två suppleanter 266 

 267 
Mandatperioden för kongressvalda uppdrag är till och med nästa ordinarie kongress. Tillträde 268 
sker direkt efter avslutad kongress. Extra kongress kan inkallas för att genomföra fyllnadsval 269 
med mandatperiod som avslutas vid nästa ordinarie kongress. 270 
 271 
Vid kongressen kan ärende behandlas om mötet med två tredjedelars majoritet av de 272 
närvarande röstberättigade beslutat föra upp på dagordningen vid dess fastställande, trots att 273 
det ej medtagits i den av studerandestyrelsen utskickade dagordningen. Ett ärende kan därefter 274 
tas upp till behandling om minst tre fjärdedelars majoritet av de närvarande röstberättigade är 275 
ense om det.  276 
 277 
8.3 Handlingar till Sveriges Lärarstudenters ordinarie kongress 278 
Kallelse till ordinarie kongress sker senast två månader före kongressens öppnande.  279 
 280 
Studerandestyrelsens propositioner, motioner med studerandestyrelsens yttrande samt övriga 281 
kongresshandlingar utsändes minst två veckor före kongressens öppnande.  282 
 283 
Handlingarna ska vara tillgängliga för medlemmar i Sveriges Lärarstudenter samt 284 
förbundsstyrelsens presidium och Sveriges Lärares kansli.  285 
 286 



 

 

8.4 Motioner Sveriges Lärarstudenter 287 
Studerandemedlemmar och studerandeförening kan motionera till Sveriges Lärarstudenters 288 
kongress. Motioner till ordinarie kongress ska inkomma senast fem veckor före kongress.  289 
 290 
8.5 Extra kongress för Sveriges Lärarstudenter 291 
Om det finns särskilda skäl kan studerandestyrelsen sammankalla till extra kongress. Extra 292 
kongress ska även hållas då ett enigt revisions- och verksamhetutskott i Sveriges 293 
Lärarstudenter eller de förtroendevalda revisorerna i Sveriges Lärare, eller minst en tredjedel 294 
av studerandeföreningarna skriftligen så begär. Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla till 295 
extra kongress. Vid sådan extra kongress ska representant från förbundsstyrelsen delta. 296 
 297 
Extra kongress hålls inom två månader efter det att något av villkoren uppfylls. Vid mötet ska 298 
kallelse vara studerandeföreningarna tillhanda senast två veckor innan mötet.  299 
 300 
Kallelsen ska utarbetas i samråd mellan ordförande alternativt annan utsedd representant i 301 
studerandestyrelsen och utsedd representant för revisions- och verksamhetsutskottet. Extra 302 
kongress får enbart behandla de frågor som angivits i kallelsen.  303 
 304 

§9 Kongressvalda uppdrag 305 
9.1 Sveriges Lärarstudenters styrelse - studerandestyrelsen 306 
Sveriges Lärarstudenters styrelse omnämns också som studerandestyrelsen och består av 307 
ordförande, vice ordförande samt ytterligare 4–6 ledamöter, varav en ledamot är adjungerad 308 
till Sveriges Lärares förbundsstyrelse, valda av Sveriges Lärarstudenters kongress.  309 
 310 
Det åligger studerandeföreningens styrelse  311 

• att bereda frågor och förslag som ska behandlas av kongressen 312 
• att låta verkställa kongressens beslut samt leda Sveriges Lärarstudenters verksamhet i 313 

överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen fattade beslut 314 
• att besluta om firmateckning för Sveriges Lärarstudenter 315 
• att bära det övergripande ansvaret för den ekonomiska förvaltningen  316 
• att årligen utarbeta en verksamhetsberättelse och överlämna denna till revisions- och 317 

verksamhetsutskottet samt till förbundsstyrelsen 318 
• att tillse att årsredovisning för föregående kalenderår överlämnas till revisions- och 319 

verksamhetsutskottet samt till förbundsstyrelsen 320 
• att aktivt arbeta med rekrytering och medlemstillväxt tillsammans med Sveriges 321 

Lärare 322 
• att verka för att etablera aktiva studerandeföreningar på alla lärosätesorter, upprätthålla 323 

kontakt med studerandeföreningar och lämna råd och anvisningar i deras arbete 324 
• att fortbilda studerandemedlemmar i fackliga frågor 325 
• att arbeta med skol- och utbildningspolitiska frågor 326 
• att värnas mötesplatser för studerandemedlemmar i Sverige såväl som i Norden 327 
• att i övrigt samarbeta med Sveriges Lärare i tillämpliga frågor och verka för Sveriges 328 

Lärares syften 329 
 330 

Studerandestyrelsen utser inom sig ekonomisk funktionär samt sekreterare.  331 
 332 

Studerandestyrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller om hälften av 333 
studerandestyrelsens ledamöter så begär. Även förbundsstyrelsen har rätt att kalla till möte. 334 



 

 

 335 
Representant från presidiet i Sveriges Lärare adjungeras som FS-representant till 336 
studerandestyrelsen och äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.  337 
 338 
9.2 Sveriges Lärarstudenters valberedning 339 
Valberedningen ska bereda val av kongressvalda uppdrag, utom val av valberedning, inför 340 
kongressen.  341 
 342 
Valberedningen har till uppgift att inför kongressen föreslå arvodesnivåer för 343 
kongressbeslutade uppdrag. Inget förslag får innebära heltidsarvodering.  344 
 345 
I valberedningens förslag till studerandestyrelse ska medlemskårens sammansättning beaktas. 346 
Valberedningsuppdraget innebär, förutom att tillse att rätt kompetenser föreslås, även att i det 347 
sammantagna valberedningsförslaget ta hänsyn till representativiteten för olika storlekar på 348 
studerandeföreningar likväl som olika former av utbildningar/inriktningar samt beakta 349 
representativitet i övrigt.  350 
 351 
9.3 Sveriges Lärarstudenters revisons- och verksamhetsutskott 352 
Revisions- och verksamhetsutskottet har till uppgift att kontinuerligt granska Sveriges 353 
Lärarstudenters ekonomi och verksamhet i relation till kongressbeslut och stadgar.  354 
 355 
Revisions- och verksamhetsutskottet har rätt att ta del av de handlingar som behövs för att 356 
kunna utföra sina uppgifter.  357 
 358 
Revisions- och verksamhetsutskottet ska årligen granska ett urval av studerandeföreningarnas 359 
verksamhet. Ledamot av revisions- och verksamhetsutskottet får ej närvara vid granskning av 360 
ledamotens egen studerandeförening.  361 
 362 
Revisorerna ska lämna revisionsberättelse avseende sin granskning av studerandestyrelsens 363 
förvaltning och räkenskaper för föregående räkenskapsår. Vid revision ska kontrolleras att 364 
fattade beslut inte strider mot stadgar eller kongressbeslut.  365 
 366 
Revisions- och verksamhetsutskottet ska till studerandestyrelse och Sveriges Lärarstudenters 367 
kongress ge en samlad bedömning av verksamheten och förbereda kongressens behandling av 368 
frågan om ansvarsfrihet för studerandestyrelsen. 369 
  370 

D. Formalia 371 

§10 Beslut 372 
Vid beslut inom Sveriges Lärarstudenter gäller att fullmaktsröstning är förbjuden.  373 
Varje närvarande ledamot/tjänstgörande suppleant alternativt medlem har en röst i alla 374 
ärenden i beslutande organ. 375 
 376 
Årsmöten och kongress är beslutsmässiga då mötet är stadgeenligt utlyst.  377 
Övriga beslutande organ inom förbundet är beslutmässigt då minst halva antalet 378 
röstberättigade är närvarande.  379 
 380 
Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat är stadgat. Omröstning sker öppet. Vid lika 381 
röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Sluten omröstning kan begäras vid kongress.  382 



 

 

 383 
Vid slutet personval ska röstande alltid rösta på exakt antal namn som valet avser. Val hålls 384 
slutet om fler kandidater nominerats än vad som ska väljas. Vid lika röstetal skiljer lotten. 385 
 386 
Vid val till förtroendeuppdrag där endast en person ska väljas och där fler än två kandidater 387 
finns och ingen får mer än 50 procent av rösterna, ska ett andra val hållas mellan de två 388 
kandidater som fått flest röster vid första valet. 389 
 390 
Studerandestyrelsen/studeranderåd som valts för kommande period får inte rösta vid val till 391 
revisions- och verksamhetsutskott respektive förtroendevald revisor. 392 
 393 

§11 Närvarorätt 394 
Valberedningens ledamöter har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling 395 
av ärenden som valberedningen haft uppdrag att bereda. Valberedningen har, för att 396 
möjliggöra sökande av nya kandidater till val som valberedningen har att bereda, dessutom 397 
närvarorätt på aktiviteter anordnade inom sitt beredningsområde.  398 
 399 
Revisorer har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av ekonomi och 400 
verksamhet som revisorerna haft uppdrag att bereda.  401 
 402 
Revisions- och verksamhetsutskottet har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid kongress.  403 
 404 
Ledamot har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid möten som beslutar om 405 
ansvarsfrihet för berörd styrelse/studeranderåd.  406 
 407 
Studerandestyrelsen har närvaro-, förslags- och yttranderätt på möten inom förbundet som 408 
studerandestyrelsen kallat till.  409 
 410 

§12 Påkallande av möten och kallelse 411 
Kallelse ska ske sju dagar innan möte om inte annat stadgats. Tillsammans med kallelsen ska 412 
dagordning skickas ut.  413 
 414 

§13 Protokoll 415 
Protokoll ska föras vid sammanträden inom beslutande organ i Sveriges Lärarstudenter och 416 
vara justerade inom 4 veckor. Protokoll ska förvaras så de finns tillgängliga inom förbundet 417 
vid efterfrågan.  418 
 419 

§14 Ekonomi och verksamhet 420 
Inom Sveriges Lärarstudenter sammanfaller räkenskapsår och verksamhetsår med 421 
kalenderåret.  422 
 423 
Sveriges Lärarstudenters verksamhet finansieras via anslag som fastställs av Sveriges Lärares 424 
kongress. 425 
 426 
Sveriges Lärarstudenter och alla studerandeföreningar är en del av den juridiska personen 427 
Sveriges Lärare. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 428 
 429 



 

 

§15 Valbarhet 430 
Studerandemedlem kan bli vald till och inneha förtroendeuppdrag på alla nivåer i Sveriges 431 
Lärarstudenter samt i Sveriges Lärares kongress på Sveriges Lärarstudenters mandat.  432 
 433 
Förtroendevald för Sveriges Lärarstudenter ska vara studerande såvida inte annat regleras av 434 
stadgan. Övergår studerandemedlemskapet till yrkesverksamt medlemskap kan 435 
förtroendeuppdraget fortsätta under mandatperioden för uppdraget.  436 
 437 
Yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Lärare är valbara till och kan inneha 438 
förtroendeuppdrag i valberedning samt revisor.   439 
 440 
Uppdrag som valberedning går inte att kombinera med uppdrag som valberedningen har i  441 
uppdrag att bereda. 442 
 443 
Studerandestyrelseledamot kan inte kombinera uppdrag med andra kongressvalda uppdrag 444 
eller kongressombud vid Sveriges Lärarstudenters kongress.  445 
 446 

§16 Stadgeändring 447 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av Sveriges Lärares kongress. Förslag 448 
om stadgeändring får inte antas om frågan inte varit angiven i kallelsen.  449 
För stadgeändring krävs minst två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade.  450 
För ändring av paragraf om stadgeändring krävs  451 

• två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan  452 
• två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade vid båda kongresserna.  453 



 

 

Övergångsregler och säkrad kompetens för Sveriges 454 
Lärarstudenter 455 
 456 
Genom övergångsregler säkras hur den Sveriges Lärarstudenter ska styras och ledas fram till 457 
dess att Sveriges Lärarstudenter konsoliderats i form av de första valen utifrån 458 
organisationens stadgar. Genom reglerna säkras att den kompetens från både LR Stud och 459 
Lärarförbundet Student som förtroendevalda besitter förs med in i den nya organisationen så 460 
att den blir välfungerande på alla nivåer under övergångsperioden. Det är särskilt viktigt att  461 
tillvarata medlemmars och förtroendevaldas engagemang och kompetens under 462 
övergångsperioden. Var och ens insatser kommer att vara av stor betydelse.  463 
 464 

Principer 465 
Under övergångsperioden är övergångsreglerna överordnade den nya organisationens stadgar.  466 
Övergångsperiodens tidslängd är till och med maj 2024 om inte annan överenskommelse 467 
görs. 468 

• Alla förtroendeuppdrag i de tidigare organisationerna kvarstår som uppdrag under  469 
mandatperiodens längd dock längst till och med Sveriges Lärares kongress 2024.  470 

• Alla valda instanser som finns parallellt i de tidigare organisationerna bildar en ny 471 
större gemensam instans i den nya organisationen. 472 

• Vid beslut i beslutande organ som består av olika stora grupperingar från LR Stud 473 
respektive Lärarförbundet Student ska det finnas en ambition att finna konsensus 474 
mellan de tidigare förbunden. I det fall det uppstår en situation där representanter från 475 
de tidigare organisationerna tycker olika ska man säkerställa att det är lika många från 476 
respektive förbund som deltar i omröstningen, dvs någon form av kvittningssystem.  477 

• Finns flera sammankallande/ordförande gäller som princip att det är delat ledarskap 478 
om inte annat anges nedan.  479 

• I det fall övergångsreglerna inte omhändertar ordningen i tillräcklig omfattning 480 
beslutar förbundsstyrelsen i Sveriges Lärare om tillägg efter den 1 januari 2023. 481 
Beslut som behöver fattas dessförinnan beslutas likalydande av de båda 482 
förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.  483 

• Utgångspunkten ska vara att om möjligt säkerställa att det vid val som görs under  484 
2023 finns representation från båda de tidigare organisationerna. 485 

 486 

Nationell nivå 487 
Sveriges Lärarstudenters kongress 488 
Sveriges Lärarstudenters första kongress 2023 genomförs senast den 6-8 oktober. 489 
Fördelningen av kongressmandaten grundar sig på medlemsantal per 28 februari 2023. Varje 490 
aktiv studerandeförening utgör en valkrets med minst två mandat. Studerandeföreningar utan 491 
styrelse per den 28 februari 2023 utgör en gemensam valkrets vars val genomförs digitalt 492 
genom studerandestyrelsens försorg. 493 
 494 
Sveriges Lärares förbundsstyrelse är Sveriges Lärarstudenters högsta beslutande organ fram 495 
till den 15 maj när Sveriges Lärarstudenters kongressdelegater, som väljs på 496 
studerandeföreningarnas årsmöte eller digitalt i den gemensamma valkretsen genom 497 
studerandestyreslens försorg, tillträder sin mandatperiod. Sveriges Lärares förbundsstyrelse 498 
ska senast den 15 maj behandla årsredovisningar och verksamhetsberättelse för LR Stud 499 
respektive Lärarförbundet student och fatta beslut om ansvarsfrihet för respektive styrelse för 500 



 

 

perioden fram t o m 31 december 2022. Till detta möte ska den tidigare organisationens 501 
styrelse samt revisorer samt dechargerevisorer (gäller LR Stud) resp verksamhetsrevisorer 502 
(gäller Lärarförbundet Student) kallas.  503 
 504 
Sveriges Lärarstudenters styrelse - studerandestyrelsen 505 
LR Studs centrala styrelse och styrelsen för Lärarförbundet Student är den nya 506 
organisationens styrelse (studerandestyrelsen) fram till och med ordinarie kongress 6-8 507 
oktober 2023 då val enligt nya stadgar äger rum.  508 
 509 
Under övergångsperioden fram till Sveriges Lärarstudenters kongress den 6-8 oktober 2023 510 
gäller att båda ordförandena ska studera till lärare/syv under vt 2023 och ht 2023. 511 
Omfattningen av studierna kan vara olika för de båda ordförandena.  512 
 513 
LR Studs konventsvalda uppdrag med arvode erhåller åtta tolftedelar av årsarvode beslutat på 514 
konventet 2022 som ersättning för den förlängda mandatperioden. Utöver det erhåller LR 515 
Studs ordförande ett månatligt arvode om 5000 kr för att kunna möjliggöra ytterligare tid för 516 
uppdraget genom att avstå delvis från studier alternativt extraarbete. Ordförande i 517 
Lärarförbundet Student erhåller samma arvode som tidigare fram till första ordinarie kongress 518 
i Sveriges Lärarstudenter.  519 
 520 
Åtgärderna om krav på studier i kombination med visst månadsarvode gör att de båda 521 
ordförandena får mer likvärdiga förutsättningar för ordförandeskapet under 522 
övergångsperioden. Lösningen svarar inte på fråga om förutsättningar för den ordförande för 523 
Sveriges Lärarstudenter som väljs på Sveriges Lärarstudenters kongress den 6-8 oktober 524 
2023.   525 
 526 
Ledamöter i Lärarförbundet Students styrelse erhåller dagsmötesarvode enligt samma 527 
premisser som 2022 även under den förlängda mandatperioden.  528 
 529 
Sveriges Lärarstudenters arbetsutskott 530 
Ett gemensamt arbetsutskott bildas av LR Studs arbetsutskott tillsammans med ett 531 
motsvarande utskott inom Lärarförbundet Student, vilket ska utses inom styrelsen för 532 
Lärarförbundet Student under 2022. Studerandestyrelsen ska på första mötet efter 1 januari 533 
2023 ange riktlinjer för arbetsutskottets verksamhet.  534 
 535 
Sveriges Lärarstudenters revisions- och verksamhetsutskott 536 
Dechargerevisorerna och revisorerna inom LR Stud bildar ett gemensamt utskott tillsammans 537 
med ett motsvarande utskott inom Lärarförbundet Student, vilket ska väljas under 2022.  538 
 539 
Sveriges Lärarstudenters valberedning 540 
LR Studs valberedning och Lärarförbundet Students valberedning är den nya organisationens 541 
valberedning för val på nationell nivå fram till maj 2023 då den första kongressen med val 542 
äger rum.  543 
 544 
Valberedningarna i LR Stud och i Lärarförbundet Student ska till de båda organisationernas 545 
styrelser under hösten 2022 lämna gemensamt förslag till direktiv till valberedningen i 546 
Sveriges Lärarstudenter i syfte att säkra representativitet.  547 
 548 



 

 

Lokal nivå 549 
Aktiva studerandeföreningar 550 
För att ta vara på engagemang och kompetens, utan att riskera avbrott, kommer befintliga 551 
lokalföreningar inom LR Stud finnas med vid övergången till Sveriges Lärarstudenter. Inom 552 
Lärarförbundet Student ges möjlighet att bilda motsvarande lokala organisation vid lärosäten. 553 
De föreningar som existerar i respektive förbund den 1 november 2022 övergår till Sveriges 554 
Lärare som studerandeföreningar. Där det finns motsvarigheter i både LR Stud och i 555 
Lärarförbundet Student bildar dessa styrelser ett nytt gemensamt studeranderåd. Där det inte 556 
finns motsvarighet bildar den styrelse som finns det nya gemensamma studeranderådet i en 557 
aktiv studerandeförening.  558 
 559 
Årsmöte i studerandeförening 560 
Årsmöte för studerandeförening av Sveriges Lärarstudenter ska hållas mellan 1 april och 15 561 
maj 2023. Studerandestyrelsen ska verka för att årsmöte hålls i så många 562 
studerandeföreningar som möjligt så att de kan bli aktiva.  563 


