
 

Göta studentkårs 
sektionsarbetsordning.



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

Kontakt 
031-708 44 40 
info@gota.gu.se 

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

GÖTA STUDENTKÅRS SEKTIONSARBETSORDNING | SIDA 1/4 

Typ av styrdokument:  Göta studentkårs sektionsarbetsordning 
Antagen av:  Kårstyrelsen, 2010-10-06 
Senast reviderad: 2022-10-12 

Göta studentkårs 
sektionsarbetsordning 

Organisation 
Göta studentkår representerar fem av sammanlagt åtta fakulteter vid Göteborgs 
universitet. I Göta studentkårs organisation benämns dessa fem som sektioner: 
Humanistsektionen, IT-sektionen, Naturvetarsektionen, Samhällsvetarsektionen samt 
Utbildningsvetenskapliga sektionen. Sektionernas verksamhet regleras av kapitel 6 
”Sektioner” i Göta studentkårs stadga, samt av styrdokument antagna av fullmäktige och 
kårstyrelsen. Sektionsstyrelsen ansvarar för sektionens verksamhet.  

Syfte 
Sektionens övergripande syfte är att representera de studenter som är antagna vid 
respektive fakultet som sektionen motsvarar. Sektionernas uppgift är att bedriva 
utbildningsbevakning inom sektionens område, arrangera studiesocial verksamhet, 
engagera kårens medlemmar, aktivt medlemsrekrytera samt utse studentrepresentanter 
till de fakultetsgemensamma organ och grupper som kräver studentrepresentation.  Varje 
sektion ska verka för att medlemmar kandiderar och röstar i kårvalet  

Medlemskap 
Varje medlem tillhör den sektion där den läser flest antal högskolepoäng. Studenter 
antagna till ett utbildningsprogram tillhör den sektion vars verksamhetsområde är lika 
med det fakultetsnämndsområde eller motsvarande som ansvarar för programmet. 
Medlem som studerar lika många högskolepoäng vid två sektioner får själv välja till vilken 
sektion medlemmen ska tillhöra.  
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Sektionsstyrelsen 
I enlighet med Göta studentkårs stadga (6:6) har sektionsstyrelsen till uppgift att: 

> Leda sektionens arbete 
> Företräda sektionen 
> Utse studentrepresentanter inom sektionens verksamhetsområde  
> Innan det andra fullmäktigesammanträdet under höstterminen under sitt 

verksamhetsår lämna förslag på representant till valberedningen  
> Nominera minst 1 representant till valnämnden senast den 1 oktober under sitt 

verksamhetsår  
> Senast 1 oktober efterföljande verksamhetsår inlämna en verksamhetsberättelse till 

Kårstyrelsen  

Uppdragsbeskrivningar för sektionsstyrelseledamöter  
Uppdrag för sektionsstyrelsens ledamöter regleras i ”Uppdragsbeskrivningar för 
sektionsstyrelseledamöter” och det är obligatoriskt för sektionsstyrelserna att efterfölja 
dessa. Uppdragen, som består av arbetsmarknadsansvar, arbetsmiljöansvar, 
kommunikation, studiesocialt arbete och utbildningsbevakaransvar, ska tillsättas på 
konstituerande sektionsstyrelsemöte. Styrelsen beslutar inom sig om vilka 
ansvarsområden som ledamöterna ska inneha.  

Det är möjligt att dela upp en eller flera uppdragsbeskrivningar mellan ledamöterna i 
sektionsstyrelsen om man inte lyckas rekrytera till alla roller. Det är även möjligt att en 
ledamot i sektionsstyrelsen inte innehar en roll om sektionsstyrelsen godtar det. 

Sammansättning 
Sektionsstyrelsens ledamöter ska vara medlemmar av Göta studentkår. Sektionsstyrelsen 
skall bestå av 3–9 ledamöter inklusive sektionsordförande och vid behov vice 
sektionsordförande.  

Möten 
Styrelsen ska ha minst 4 möten per termin.  

Sektionsordförande ansvarar för att kallelse och handlingar skickas ut till styrelsens 
medlemmar samt till kallelse@gota.gu.se. Kallelsen ska skickas ut senast 10 veckodagar 
innan styrelsemöte. Handlingar ska skickas ut senast 3 veckodagar innan styrelsemöte. 
Justerat protokoll ska anslås på Göta studentkårs hemsida. Originalprotokoll ska arkiveras.  

mailto:kallelse@gota.gu.se
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Beslutsgång 
Sektionsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är 
närvarande. Styrelsen fattar beslut med minst hälften av antalet godkända röster. Vid lika 
röstetal avgör sektionsordförande frågan. Reservation ska inkomma senast 24 timmar 
efter mötets avslutande. 

Presidiebeslut 
Sektionsstyrelsen kan om de önskar delegera beslutsrätt till sektionens presidium.  Alla 
beslut tagna av presidiet redovisas på nästkommande styrelsemöte.  

Utskott  
Utskott är en arbetsgrupp utsedd av sektionsstyrelsen ämna för beredning och 
genomförande av specifika intressefrågor. Uppdragsbeskrivningen för enskilt utskott 
fastställs av sektionsstyrelsen och regleras i separat dokument. Utskottets budgetutrymme 
fastställs av sektionsstyrelsen. Utskott regleras av ”Regler för kommittéer och utskott”.  

Sektionsföreningar 
Sektionsföreningar är föreningar som endast vänder sig till en sektions medlemmar och 
svarar till sektionsstyrelsen vid den sektion de är aktiva vid. En sektionsförening kan arbeta 
med både utbildningsbevakning och/eller studiesocial verksamhet. Sektionsförenigars 
arbete skall utföras i nära dialog med sektionsstyrelsen. 

Sektionsföreningar har rätt att äska pengar i första hand från den sektion där de är 
verksamma vid och i andra hand från Kårstyrelsen om syftet i äskan är att bidraget 
kommer fler av Göta studentkårs medlemmar till dels. Äskningar regleras i ”Regler för 
äskningar”. Sektionsföreningar regleras av ”Regler för Göta studentkårs föreningar”.  

Val av studentrepresentanter 
Sektionsstyrelsen väljer studentrepresentanter till organ på fakultets- och institutionsnivå. 
För val av studentrepresentanter på institutions- eller programnivå kan sektionsstyrelsen 
delegera valet till den sektionsförening som finns på motsvarande institution/program. För 
att vara valbar till studentrepresentantuppdrag på fakultets- och institutionsnivå krävs 
medlemskap i Göta studentkår.  

Val till organ på fakultets-, institutions- och programnivå ska normalt beredas. I annat fall 
utförs val genom fri nominering på det möte då valet utförs. 
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Sektionsspecifika tillägg  
Sektionsstyrelser äger inte rätt att frångå ”Arbetsordning för Göta studentkårs sektioner” 
men har rätt att göra sektionsspecifika tillägg till arbetsordningen om sektionsstyrelsen 
anser att specifikt behov för detta finnes. Sektionsstyrelsen har även rätt att upprätta en 
egen sektionsspecifik arbetsordning, den är dock underordnad ”Göta studentkårs 
sektionsarbetsordning” 

 


