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Syfte
Doktorandföreningens syfte är att tillvarata doktorandernas rättigheter och intressen på
institutionen. Med detta avses bevakning av utbildningens form, innehåll och kvalitet samt
doktorandernas försörjningsmöjligheter, arbetsvillkor och studiesociala situation. Via
doktorandföreningen utses doktorandrepresentanter till alla beslutande och beredande organ
vilka behandlar frågor som angår doktoranderna.
Medlemskap
Medlemskap i föreningen vinns automatiskt då man registreras som doktorand vid
institutionen. Medlemskap upphör automatiskt vid avslutad utbildning eller om doktoranden
skriftligt begär utträde.
Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas varje år i april månad.
Vid detta möte ska följande ärenden behandlas:









Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
Kassörens redogörelse för föreningens ekonomi
Val av styrelse (antalet ledamöter bestäms av årsmötet men måste uppgå till minst tre,
varav en ordförande och en kassör)
Val av valberedning (minst två ledamöter, varav ingen ingår i styrelsen)
Val av ordinarie representanter till institutionens organ och styrelse
Val av suppleanter till institutionens organ och styrelse
Val av representanter till övriga organ, i vilka institutionens doktorander är
representerade
Val av suppleanter till övriga organ, i vilka institutionens doktorander är
representerade

Personlig kallelse till årsmötet ska utgå minst två veckor före mötet. Under förutsättning att
kallelsen till årsmötet skett enligt föreningens stadgar, är mötet beslutsfört oavsett antal
närvarande medlemmar. Om 2/3 av föreningens medlemmar så kräver, ska styrelsen inkalla
till extra årsmöte.
Om vald ledamot lämnar sitt uppdrag kan fyllnadsval göras vid föreningsmöte. Även val till
vakanta uppdrag kan göras vid föreningsmöte.
Föreningsmöte
Utöver årsmötet ska minst ett föreningsmöte hållas varje termin. I övrigt kan styrelsen kalla
till föreningsmöte. Personlig kallelse till föreningsmöte ska utgå minst en vecka före mötet.
Under förutsättning att kallelsen till föreningsmötet skett enligt föreningens stadgar, är mötet
beslutsfört oavsett antal närvarande medlemmar. Om hälften av föreningens medlemmar så
kräver, ska styrelsen kalla till föreningsmöte.
Styrelse
Styrelsen sammanträder när den anser att behov är påkallat. För att styrelsen ska vara

beslutsför krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara församlade och att
kallelsen utgått en vecka före sammanträdesdatum.
Ändring av stadgar samt upplösning av föreningen
Ändring av stadgar, liksom upplösning av föreningen, görs genom beslut av två på varandra
följande föreningsmöten, varav det ena måste vara årsmöte. För att upplösa föreningen krävs
kvalificerad majoritet, det vill säga minst 2/3 majoritet av närvarande mötesdeltagare vid båda
mötena.

