
 
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Naturvetarnas Studentråd.

§2 Ändamål och uppgifter 

§2.1 Föreningens uppgift
Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden och har till uppgift:     
• att fungera som en gemensam intresseorganisation för studenter som är medlemmar i förbundet.
• att representera naturvetarstudenter i Naturvetarna och i Saco Studentråd.
• att genom styrelsen föra fram förbundets studenters åsikter inom förbundet, bilda opinion, 

informera allmänhet samt påverka beslutsfattare med syfte att höja status inom utbildning, 
forskning och arbetsliv för de utbildningar som innefattas av Naturvetarna.

§2.2 Verksamhetsår
Naturvetarnas Studentråds verksamhetsår sträcker sig från kongressen till nästföljande kongress.

§3 Medlemskap 
Medlem är den som är medlem i Naturvetarna och studerar på en naturvetenskaplig utbildning.

§4 Kongress

§4.1 Befogenheter
Kongressen är Naturvetarnas Studentråds högst beslutande organ.

§4.2 Sammanträde
Kongressen hålls en gång per år.

§4.3 Ärenden vid kongressen
På kongressen ska förutom val av mötesfunktionärer och övrig formalia även följande ärenden 
behandlas:
• Fastställande av röstlängd.
• Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut 

om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Behandling av övriga propositioner.
• Behandling av motioner, som inkommit innan kongressen, 

enligt §5.7, tillsammans med styrelsens yttrande.
• Val av förtroendevalda.
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§4.4 Kallelse till kongressen
Kallelsen ska delges medlemmarna senast fyra (4) veckor före kongressen. 

§4.5 Handlingar till kongressen
Kongresshandlingar ska vara ombuden tillhanda senast en (1) vecka innan kongressen.

§4.6 Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan kongressen. Studentmed-
lemmar i Naturvetarna, enligt §3, har rätt att lägga fram motioner till kongressen.

§4.7 Ombud
Studentmedlemmar i Naturvetarna, enligt §3, kan anmäla sig som ombud till kongressen. 

§4.8 Deltagarnas rättigheter 
• Varje ombud har ett (1) mandat på kongressen. Varje mandat är berättigat till en (1) röst.
• Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt har ombud, styrelsen och andra förtroendevalda.
• Närvaro- och yttranderätt har tjänstemän och adjungerade. 
• Beslut fattas med enkel majoritet.

§4.9 Kandidater
Varje medlem har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter. Kandidater är de som är 
studentmedlemmar i Naturvetarna. Nomineringar hanteras av valberedningen enligt §6.

§4.10 Protokoll
Vid kongressen skall protokoll föras. Protokollet ska justeras av mötesordförande samt två 
(2) justerare. Det justerade protokollet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor efter 
kongressen. 

§4.11 Extrakongress
Ska utlysas då styrelsen av extraordinär inträffad händelse anser det behövligt eller då minst 
en tiondel av medlemmarna kräver det. Kallelse skall utlysas senast två (2) veckor före extra-
kongressen. Regler som gäller för handlingarna (se §4.5) gäller även vid den extra kongressen.

§4.12 Fyllnadsval
Fyllnadsval förrättas genom beredning av valberedningen och röstning sker genom digitalt val 
av de ombud som deltog på senaste kongressen.

§5 Styrelsen 

§5.1 Befogenheter
Föreningens verkställande organ är Naturvetarnas Studentråds styrelse. 

§5.2 Styrelsens sammanfattning
Styrelsen bör bestå av en (1) ordförande, en (1) vice ordförande samt fem (5) ledamöter. Man-
datperioden gäller från kongressen till nästkommande kongress.



§5.3 Styrelsens uppgifter 
• Arbeta med föreningens uppgifter enligt §2.1.
• Verkställa kongressens beslut.
• Förbereda kommande kongress enligt §4.
• Ta fram förslag till verksamhetsramar inför kongressens val av verksamhetsplan för näst-

kommande år.

§5.4 Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad kallar vice 
ordförande. Kallelse bör vara styrelsen tillhanda senast (2) två veckor före styrelsemötet.

§5.5 Handlingar 
Handlingar bör vara styrelsen tillhanda senast (5) arbetsdagar före styrelsemötet.

§5.5.1 Föredragningslista
Föredragningslistan bör utarbetas av ordförande eller då denne är förhindrad av vice ordfö-
rande. Arbetet bör ledas och delegeras av ordförande utifrån föredragningslistan. 

§5.5.2 Protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollen bör justeras av mötesordfö-
rande samt en (1) justerare. På nästkommande styrelsemöte bör det utskrivna och färdigjuste-
rade protokollet behandlas.

§5.6 Beslutsmässighet
Studentrådet är beslutsmässigt då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Som 
Studentrådets beslut gäller den mening som erhåller högst antal röster. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst.

§5.7 Förbundsstyrelserepresentant
Studentrådsstyrelsen nominerar en (1) studentrepresentant, som väljs av förbundets kon-
gress, till förbundsstyrelsen. Studeranderepresentanten i förbundsstyrelsen bör vara adjung-
erad till studentråds styrelsens möten.

§5.8 Värdegrund
Styrelsemedlem ska dela förbundets grundläggande värderingar.

§6 Valberedning

§6.1 Befogenheter
Valberedningen ska bereda och presentera förslag på kandidater, enligt §5.2, till Naturvetarnas 
Studentråds kongress.

§6.2 Valberedningens sammansättning
Valberedningen bör bestå av tre (3) personer. Mandatperioden gäller från kongressen till näst-
kommande kongress. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.



§6.3 Val vid kongressen
Valberedningens sammankallande ska senast fyra (4) veckor före kongressen informera med-
lemmarna om:
• Vilka val som ska ske vid kongressen.
• Föreliggande avsägelser.

§6.4 Valberedningens förslag
Valberedningen ska senast en (1) vecka före kongressen skriftligen lämna sitt förslag på kandi-
dater till styrelsen och ombud. 

§7 Stadgeändringar
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kongressen. För sådan ändring krävs minst två 
tredjedelar av avgivna röster samt att frågan varit angiven på i förväg utsänd kallelse och före-
dragningslista. Förändringar eller tillägg till dessa stadgar ska underställas förbundsstyrelsen 
för godkännande. 

§8 Upplösning
För upplösning av Naturvetarnas Studentråd krävs likalydande beslut vid två (2) på varandra 
följande kongresser, varav minst ett ordinarie. För upplösning krävs beslut med två tredjedels 
majoritet. Upplösning ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande.


