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Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige!

Varmt välkommen till ditt uppdrag som förtroendevald ledamot i Örebro studentkårs 

fullmäktige. Du har framför dig en mandatperiod där du får vara med och besluta 

i frågor som styr i vilken riktning vår stora organisation ska gå. För att ge dig 

förutsättningar att genomföra ditt uppdrag på bästa sätt har vi skapat den här 

handboken. Tanken är att du alltid ska kunna använda den som stöd i ditt arbete, 

oavsett om du är helt ny i fullmäktige eller om du har suttit med tidigare. 

Handboken inleds med en överblick över hela Örebro studentkårs organisation. 

Därefter följer ett kapitel som berättar mer ingående om fullmäktige och din roll som 

ledamot: varför fullmäktige finns, vad fullmäktige gör och hur ett fullmäktigemöte 

går till. Allra sist hittar du en ordlista med termer som kan komma upp i 

fullmäktigesammanhang.

Se handboken som en introduktion till fullmäktige. Om du vill fördjupa dina 

kunskaper efter att ha läst klart handboken kan du gå in på Örebro studentkårs 

hemsida, där du bland annat hittar fullmäktiges arbetsordning. Är det något du 

inte hittar svaret på är du alltid välkommen att kontakta Örebro studentkårs vice 

ordförande eller din kårstyrelseledamot.

En sista uppmaning till dig är att använda hashtagen #ösfum i sociala medier för 

allt som rör fullmäktige, så att vi kan samla våra gemensamma erfarenheter och 

minnen för alla att komma åt. Återigen, varmt välkommen till Örebro studentkårs 

fullmäktige!
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Örebro studentkårs organisation 
Örebro studentkår (förkortas ÖS) är en stor organisation som utgörs av många olika delar.  

Nedan följer en kort genomgång av de olika organen inom ÖS.

Fullmäktige
41 ledamöter  

fördelade efter kårsektionernas storlek

Lösnummer

Studentrepresentanter

KÅRSEKTIONER
9 stycken

fördelade efter universitetets institutioner

KÅRSTYRELSEN
11 ledamöter

Ordförande, vice och 
1 representant från respektive kårsektion

Heltidsarvoderade

Ordförande och vice ordförande

RÅD

Anställda Arvoderade

Studentombud

Informationsansvarig

Ekonom

Studiesocialt ansvarig

Kansli

Projektanställda

ÖS medlemmar 
 
ÖS medlemmar är de som tillsammans utgör ÖS organisation – utan medlemmar finns inte ÖS. Ordinarie medlem 

kan man bli som student vid Örebro universitet, det vill säga antagen till och registrerad på en utbildning som ges av 

Örebro universitet. Du behöver också betala medlemsavgift till ÖS, terminsvis eller årsvis. För att engagera dig inom 

ÖS måste du vara ordinarie medlem i ÖS. Den som inte är student vid Örebro universitet, men ändå vill stötta ÖS 

verksamhet, kan välja att bli stödmedlem i ÖS. En stödmedlem kan inte väljas till en studentrepresentantplats och 

får inte heller något Mecenatkort.
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Fullmäktige

ÖS fullmäktige är organisationens högst beslutande organ. I fullmäktige sitter ledamöter från varje kårsektion. 

Ledamöterna är valda av kårsektionens egna medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan. 

Fullmäktigemöten sker fyra gånger per år, och då fattas beslut på en övergripande nivå om i vilken riktning Örebro 

studentkår ska gå. Exempel på sådant fullmäktige beslutar om är budget, verksamhetsplan, åsiktdokument och val 

av studentrepresentanter och heltidsarvoderade.

Kårstyrelsen

Direkt underställd ÖS Fullmäktige är kårstyrelsen, som är ÖS högsta verkställande organ. Kårstyrelsen ansvarar 

för att utföra det som fullmäktige beslutar om och består av ÖS ordförande, ÖS vice ordförande samt en ledamot 

från varje kårsektion (vanligtvis kårsektionens ordförande eller vice ordförande). Det är kårstyrelsen som sköter 

påverkansarbetet mot ledningen på universitetet, samt mot kommun och näringsliv i alla frågor som berör ÖS 

verksamhet.

Arvoderade

En arvodering är typ av tillfällig anställningsform som ger personen en fast ersättning för att utföra ett uppdrag. 

De arvoderade har sin arbetsplats på Örebro studentkårs kansli i Kårhuset, där de arbetar tillsammans med 

tjänstemännen. På Örebro studentkår är fyra personer arvoderade på heltid.

Ordförande har ansvaret för Örebro studentkårs övergripande verksamhet. Ordförande sköter den huvudsakliga 

kontakten med externa aktörer som kommun, näringsliv, andra studentkårer och universitetsledning. Ordförande 

väljs av fullmäktige för att arbeta heltid för ÖS under ett år.

Vice ordförande har huvudansvar för den interna organisationen. Vice ordförande har ansvar för kontakten med ÖS 

fullmäktige, kårsektioner och studentrepresentanter. Vice ordförande har också övergripande ansvar för bevakningen 

av kvalitets- och rättssäkerhetsfrågor för utbildningen på Örebro universitet, samt hanterar arbetsgivarfrågor. Vice 

ordförande väljs av fullmäktige för att arbeta heltid för ÖS under ett år.

Studiesocialt ansvarig ansvarar för frågor som rör förutsättningar för att studera, så som frågor om bostäder, 

trygghet och studiemiljö. ÖS studiesocialt ansvarige har också hand om introduktionen på höst- och vårterminen, 

ansvarar för medlemsvård, samt håller kontakt med ÖS samarbetsföreningar. Studiesocialt ansvarige väljs av 

kårstyrelsen för att arbeta heltid för ÖS under ett år.

Örebro studentkårs tidning Lösnummer leds av en chefredaktör som också är tidningens ansvarige utgivare. 

En ideell redaktion producerar en stor del av materialet till tidningen, men det är chefredaktören som har det 

övergripande ansvaret för att tidningen produceras och utkommer i tid. Chefredaktör väljs av fullmäktige för att 

arbeta heltid för Lösnummer under två år.
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Lösnummers biträdande redaktör ska bistå chefredaktören i att producera tidningen. I chefredaktörens frånvaro är 

biträdande redaktör ansvarig för tidningen. Biträdande chefredaktör väljs av fullmäktige för att arbeta deltid för 

Lösnummer under ett år.

I ÖS kansli arbetar två kanslister på 25 % av heltid vardera. Kanslisterna tar emot studenter i ÖS kansli under 

öppettider och hjälper de anställda och arvoderade som arbetar i korridoren med vardagliga uppgifter. Kanslisterna 

väljs av kårstyrelsen för att arbeta deltid för ÖS under en termin. 

ÖS kan också arvodera studenter för olika projekt under året. Återkommande projektarvoderingar är projektledare 

för akutboendet. Akutboendet hjälper i början av varje termin nya studenter att hitta ett tillfälligt boende tills 

studenterna själva hittat en mer långvarig lösning på sin boendesituation. ÖS studiesocialt ansvarige är ansvarig för 

akutboendet och rekryterar projektledarna, som sedan väljs av kårstyrelsen för att arbeta deltid för ÖS under tiden 

för projektet. 

Tjänstemän

På Örebro studentkår arbetar tre tjänstemän som alla arbetar heltid inom sina respektive områden. Tjänstemännen 

har, precis som de arvoderade, sin arbetsplats på Örebro studentkårs kansli i Kårhuset.

Ekonomen sköter bokföring, fakturering och betalningar för ÖS. Ekonomen bokför även kårsektionerna (Sesam 

undantaget), stödjer kårsektionernas ekonomiansvariga och leder kassörsrådet. Ekonomen hjälper även kårstyrelsen 

att lägga budget samt ger kårstyrelsen löpande uppdatering om hur ÖS ligger till ekonomiskt.

Informatören ansvarar för marknadsföring av ÖS. Informatören formger broschyrer och affischer, producerar 

texter och ansvarar för profilmaterial. All form av material som gör att ÖS syns utåt har informatören på något sätt 

arbetat med. 

Student- och doktorandombudet arbetar med rättsliga studentfrågor, vilket kan innefatta allt från att 

tentamensresultatet kommer för sent till att en student känner sig diskriminerad. En student eller en doktorand som 

upplever sig ha blivit orättvist behandlad kan kontakta ombudet, som har tystnadsplikt, för hjälp och stöd. Student- 

och doktorandombudet bistår också utbildningsbevakarna med hjälp i juridiska frågor.

Kårsektionerna

ÖS har nio stycken kårsektioner som tillsammans representerar alla studenter och doktorander på Örebro 

universitet: Corax, DokSek, GIH, Grythyttan, Musik, Sobra, Serum, Sesam, TekNat. Vilken kårsektion man som 

student tillhör avgörs av vilken utbildning man läser, undantaget DokSek som samlar alla doktorander oavsett 

studieinriktning.
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Kårsektionerna har egna styrelser och bedriver utbildningsbevakning och annat politiskt påverkansarbete 

på sina institutioner. Kårsektionerna är närmast studenterna och har därför störst insyn i vilka problem 

studenterna upplever i sin vardag och störst kunskap om deras intressen. Utöver utbildningsbevakningen så 

genomför kårsektionerna bland annat introduktionen för de nya studenterna och aktiviteter för sina medlemmar. 

Kårsektionerna ansvarar också för att utse studentrepresentanter till de studentrepresentantplatser på 

institutionsnivå som finns i ÖS valordning.

Studentrepresentanter

Enligt högskolelagen har studenter rätt att vara representerade när lärosätet förbereder eller fattar beslut som har 

betydelse för utbildning eller andra situationer som berör studenter. Studentkårsförordningen föreskriver att det 

är studentkårerna som ska utse dessa studentrepresentanter, och vid Örebro universitet är det alltså ÖS som utser 

representanterna. Studentkåren ska i de här frågorna representera alla studenter vid universitetet, oavsett om de är 

medlemmar eller inte, men för att väljas till studentrepresentant måste man vara ordinarie medlem i ÖS.

Eftersom studenter ska representeras i alla instanser som tar beslut som påverkar studenter har ÖS har en mängd 

olika studentrepresentanter på Örebro universitet som alla finns listade i ÖS valordning. Representanterna väljs 

på övergripande universitetsnivå av ÖS fullmäktige eller av ÖS kårstyrelse, och på institutionsnivå av respektive 

kårsektion.

Råd

Engagerade medlemmar i ÖS träffas också i en mängd olika råd. Exempel på råd är utbildningsbevakarrådet, där 

alla kårsektioners utbildningsbevakare träffas, UniSex som samlar alla kårsektioners sexmästare och kassörrådet, 

där kårsektionernas kassörer träffas. Råden är till för att de medlemmar som arbetar med liknande områden i olika 

delar av organisationen ska kunna hjälpa varandra genom att diskutera gemensamma problem, idéer och lösningar.

Lösnummer

Lösnummer är Örebro studentkårs tidning som rapporterar om allt som är av intresse för studenter. I Lösnummers 

redaktionella policy står också att de arbeta självständigt och oberoende av Örebro studentkår, vilket betyder 

att även om ÖS äger tidningen så ska Lösnummer kritiskt granska hur ÖS verksamhet bedrivs. Lösnummers 

chefredaktör, biträdande redaktör och redaktion producerar tillsammans tidningen. Lösnummer har också en egen 

styrelse som fattar beslut om bland annat utgivningsplan, verksamhetsplan och budget för Lösnummer.
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Örebro studentkårs styrdokument
ÖS har ett antal styrdokument. Dokumenten antas av ÖS fullmäktige och berättar hur organisationen ska arbeta 

och sträva mot. Flera av dokumenten finns att läsa på ÖS hemsida.

Stadgan är det dokument som utgör grunden i ÖS organisation. Stadgan beskriver vad ÖS ska göra under varje 

verksamhetsår, vilka som ska göra det och i vissa fall när det ska göras. Stadgan ska vara ett långsiktigt dokument, 

och för att göra ändringar i stadgan krävs därför att fullmäktige godkänner ändringar på två sammanträden. 

Ett visionsdokument antas vart tredje år av ÖS fullmäktige, ungefär samtidigt som ÖS söker kårstatus hos Örebro 

universitet. Visionsdokumentet är en kortfattad beskrivning av vilka mål ÖS arbete ska sträva mot. 

ÖS fullmäktige beslutar vartannat år om ÖS åsiktsdokument. Åsiktsdokumentet förklarar vad ÖS tycker i olika 

frågor, både lokalt och nationellt. 

Varje år antar ÖS fullmäktige en verksamhetsplan och en budget. Verksamhetsplanen utgår från stadga, 

åsiktsdokumentet och visionsdokument, och beskriver vad ÖS ska göra under ett verksamhetsår. Budgeten reglerar 

hur ÖS tillgångar ska användas under året.

Kårstyrelsen kan också besluta om policydokument som kompletterar de styrdokument som nämnts ovan. 

Policydokumenten reglerar olika områden inom ÖS verksamhet och sträcker sig över tid. Bland de som används kan 

nämnas policy för jämlikhet och jämställdhet och alkoholpolicy för introduktionen.
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Örebro studentkårs fullmäktige 
I fullmäktiges eget kapitel i Örebro studentkårs stadgar står bland annat hur många platser som ska finnas att 

tillsätta i fullmäktige, hur mandatfördelningen till platserna ska gå till och vilka frågor fullmäktige ska besluta om. 

Eftersom fullmäktige är Örebro studentkårs högst beslutande organ, och beslutar om många viktiga frågor, antar 

fullmäktige varje år också sin egen arbetsordning. Fullmäktiges arbetsordning är ett dokument med riktlinjer om hur 

fullmäktiges möten ska genomföras.

Innan fullmäktigemötet 
En tid i förväg väljer kårsektionernas medlemmar vilka personer de vill ha som sina representanter i fullmäktige. När 

vi sedan närmar oss mötesdagen finns några datum att förhålla sig till för både kårstyrelse, fullmäktigeledamöter och 

enskilda medlemmar som vill ge förslag till fullmäktige att besluta om.

Fullmäktigeledamoten

Under vårterminen röstas ordinarie ledamöter och suppleanter till fullmäktige fram av sin kårsektions medlemmar 

inför kommande verksamhetsår. För att kunna väljas till fullmäktigeledamot måste personen, precis som alla andra 

engagerade inom organisationen, vara medlem i Örebro studentkår, och dessutom tillhöra den kårsektion denne 

kandiderar för. Om alla platser inte fylls under vårterminens val kan ytterligare ledamöter, både ordinarie och 

suppleanter, väljas in under ett senare sektionsmöte.

Fullmäktige har totalt 41 ledamöter, och för att alla kårsektioner alltid ska garanteras representation har varje 

kårsektion ett grundmandat. Resterande platser fördelas mellan kårsektionerna beroende på både antal medlemmar 

och anslutningsgrad av medlemmar i respektive kårsektion. Det kan vara bra att tänka på att kårsektionerna endast 

har så många mandat som det finns ledamöter på plats under mötet. En kårsektion som exempelvis har rätt till fem 

platser, men endast tre ledamöter på plats, har alltså bara tre mandat under just det mötet.

Som fullmäktigeledamot är du vald till representant för din kårsektion. Det betyder att det är kårsektionens åsikter, 

och inte dina egna, du ska lyfta fram under fullmäktigemötena. För att veta vad kårsektionens medlemmar tycker 

är det därför viktigt att varje ledamot förbereder sig genom att diskutera handlingarna till fullmäktigemötet på ett 

sektionsmöte. Alla ledamöter för varje kårsektion ska självklart också prata ihop sig med varandra så att de är eniga 

inför fullmäktigesammanträdet, och kan då också förbereda yrkanden de vill göra under mötet. Väl förberedda 

fullmäktigeledamöter betyder att själva mötet löper mer smidigt och effektivt.

Handlingar och deras tidsramar

Ledamöterna får en kallelse trettiofem dagar innan mötet. I kallelsen står tid och plats för mötet, samt när de senast 

ska ha anmält närvaro till sin kårsektions kårstyrelseledamot. Det är varje enskild ledamots ansvar att anmäla 

närvaro respektive frånvaro inom utsatt tid, så att kårstyrelseledamoten kan kalla en suppleant.
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En proposition är ett förslag som Örebro studentkårs styrelse vill att fullmäktige ska besluta om. Propositionerna 

skickas ut från kårstyrelsen till ÖS fullmäktiges ledamöter tjugofem dagar innan ÖS fullmäktige sammanträder.

Exempel på proposition: 

Fastställa medlemsavgift och stödmedlemsavgift för kommande verksamhetsår

Varje år ska fullmäktige besluta om medlemsavgift och stödmedlemsavgift för kommande 

verksamhetsår. För att uppmuntra universitetspersonal att bli stödmedlemmar föreslår kårstyrelsen 

att stödmedlemskapsavgiften läggs på samma låga nivå som avgiften för ordinarie medlemmar.

ÖS fullmäktige föreslås besluta:

att fastställa både medlemsavgift och stödmedlemskapsavgift till 200 kr/år 

 för kommande verksamhetsår.

En motion är ett förslag till beslut till fullmäktige från en eller flera medlemmar i ÖS. Vill en fullmäktigeledamot 

ge ett förslag till beslut görs det alltså genom att skicka in en motion, men alla medlemmar kan skicka in motioner. 

Motioner kan behandla något helt nytt eller vara en reaktion på någon av de propositioner kårstyrelsen tidigare 

skickat ut. En motion skickas in till styrelsen som till mötet ger ett skriftligt svar på motionen. Styrelsen ger sin syn 

på förslaget och föreslår också hur fullmäktige ska besluta i frågan. Senast femton dagar innan fullmäktigemötet ska 

en motion vara inskickad till kårstyrelsen och bör innehålla följande:

•	 En rubrik som beskriver ärendet

•	 En kortfattad bakgrund till ärendet

•	 Ditt eller ert yrkande, alltså vad du eller ni vill att fullmäktige ska besluta

•	 Vem eller vilka som står bakom motionen

Exempel på motion: 

Ge ut ”Dom kallar oss studenter” i bokform

Örebro universitets Facebookgrupp ”Dom kallar oss studenter” har sedan den startades bjudit på 

massvis av underhållande läsning för studenter i Örebro. För att uppmuntra fler studenter att bli 

medlemmar i studentkåren borde Örebro studentkår ge ut det bästa av inläggen i ”Dom kallar oss 

studenter” i bokform. Boken ska ges som en välkomstgåva till alla nya medlemmar. 

GIH:s fullmäktigeledamöter yrkar:

att Örebro studentkårs styrelse tillsätter en arbetsgrupp som har till uppgift att 

 sammanställa en bok av de bästa inläggen från Facebookgruppen ”Dom kallar oss 

 studenter” och att boken delas ut till alla nya medlemmar i Örebro studentkår med 

 start nästa hösttermin.
fortsättning på nästa sida
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Kårstyrelsens svar:

Kårstyrelsen vill börja med att tacka för den inkomna motionen. Vi håller helt med 

motionsförfattarna, och tycker att förslaget låter som ett utmärkt sätt att locka nya medlemmar 

till studentkåren. 

ÖS fullmäktige föreslås besluta:

att bifalla motion ”Ge ut ’Dom kallar oss studenter’ i bokform”.

Interpellation är en skriftlig fråga från en medlem eller ett organ inom ÖS, ställd till en styrelse som valts av 

fullmäktige, en förtroendevald inom ÖS, eller ett annat organ inom ÖS. Interpellationer skickas till kårstyrelsen 

senast tio dagar innan fullmäktigemötet, och styrelsen meddelar sedan i sin tur den eller de som interpellationen 

ställts till senast åtta dagar innan mötet, för att dessa ska få chans att förbereda ett svar till fullmäktigemötet. 

Följande ska finnas med i en interpellation:

•	 Vem eller vilka som ställer interpellationen

•	 Till vem eller vilka interpellationen ställs

•	 En kortfattad bakgrund till ärendet

•	 Själva frågan du eller ni vill få svar på

Exempel på interpellation:

Interpellation till kårstyrelsen angående orättvis fördelning av pengar

Serums styrelse har fått reda på att kårsektionen DokSek fått extra pengar av kårstyrelsen, utöver 

sin sektionspeng. Vi tycker att det är orättvist att kårsektioner behandlas olika när vi tillhör 

samma organisation. Vad har kårstyrelsen att säga till sitt försvar om sitt agerande?

Serums styrelse

Kårstyrelsens svar:

Tack för den inkomna interpellationen. Kårstyrelsen vill klargöra att de inte har beviljat pengar 

till någon kårsektion som de inte har rätt till. Däremot har DokSek ansökt om pengar för att 

bjuda sina medlemmar på en inspirationsföreläsning, och ansökan har beviljats av kårstyrelsen. 

Den här typen av ansökan kallas äskning, och i ÖS budget finns avsatt 5000 kr per kårsektion 

och verksamhetsår att ansöka om för aktiviteter utöver den vardagliga verksamheten. Alla 

kårsektioner uppmanas att ansöka om bidraget, och mer information kan fås av Örebro 

studentkårs vice ordförande. Med detta svar anser kårstyrelsen interpellationen besvarad.
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Senast 10 dagar innan fullmäktiges möte skickas sedan de samlade handlingarna ut från ÖS styrelse. I handlingarna 

finns allt som fullmäktigeledamöterna behöver till mötet – propositioner med bilagor, motioner, interpellationer och 

dagordning.

Under fullmäktigemötet
Ledamöter i fullmäktige är de enda som har rösträtt under fullmäktigemötena. Kårstyrelsen deltar i alla möten 

men får aldrig rösta och kan inte göra yrkanden enskilt, utan endast som grupp. Alla medlemmar i ÖS har rätt att 

vara med som åhörare under ett fullmäktigemöte och får också yttra sig och göra yrkanden när en motion eller en 

interpellation de skickat in behandlas. ÖS revisorer har alltid rätt att både närvara och yttra sig, och hjälper också 

till med att tolka stadgan under mötena i de fall det behövs.

Fullmäktigemötet leds av ett mötespresidie, som består av mötesordförande och mötessekreterare. Mötesordförande 

ser till att mötet flyter på så snabbt och smidigt som möjligt, bland annat genom att hålla en talarlista och 

fördela ordet till den person vars tur det är att tala. Mötesordförande kan då och då sammanfatta en debatt, men 

uttalar sig inte i sakfrågor eller styr debatten, förutom då den tenderar att flyta iväg åt olika håll eller gå i cirklar. 

Mötessekreteraren antecknar allt som beslutas under mötet, och sammanställer sedan protokollet från mötet samt 

ser till att det justeras i tid.

Formalia och klimat 

De tretton första punkterna av mötet är alltid desamma. De rör formaliafrågor om bland annat mötets öppnande, 

justering av röstlängd (där ledamöterna även får sina röstkort) och beslutsuppföljning, som måste klaras av innan 

mötet går in på sakfrågorna. Sakfrågorna, som alltså börjar på punkt fjorton, utgör mötets egentliga del där beslut 

tas.  

Under fullmäktiges möten finns några regler och formaliteter att förhålla sig till. De kan verka krångliga och 

onödiga till en början, men finns i själva verket till för att det ska vara tydligt för alla närvarande att veta vad som 

sker. Den som väl har lärt sig mötesformalian inser att den gör att alla närvarande enkelt vet när en diskussion pågår 

respektive när fullmäktige fattar beslut, vad det är fullmäktige fattar beslut om, och för att alla ska få komma till 

tals i en saklig diskussion.

De som deltar under fullmäktigemöten har själva ett stort ansvar för mötesklimatet. Det är alla närvarandes enskilda 

ansvar att komma i tid, vara förberedda och pålästa, främja ett öppet diskussionsklimat och att visa respekt mot 

varandra genom att vara tysta när andra talar. Fullmäktige har större chanser att diskutera sig fram till bra förslag i 

ett klimat som uppmuntrar nya idéer och frågor om sådant man inte känner till.

Innan fullmäktige tar beslut i en fråga kan en diskussion hållas om frågan. Mötesordförande leder diskussionen 

genom att fördela ordet med hjälp av talarlistor. En ledamot som vill uttala sig räcker upp sitt röstkort och ställs då 

på talarlistan. Mötesordförande fördelar ordet till den ledamot som står näst på tur enligt talarlistan. Vill en ledamot 
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uttala sig en andra gång under samma diskussion skrivs denne upp på en andra talarlista, och kommer då få vänta 

på sin tur till dess att alla ledamöter på den första talarlistan haft sin tur. Om fullmäktige vill kan fullmäktige också 

besluta om att sätta en begränsning för hur lång tid varje ledamot får tala. För ett sakligt debattklimat är det av 

stor vikt att talarlistorna följs och att ingen talar utan att ha tilldelats ordet. Endast i tre fall – vid ordningsfråga, 

sakupplysning och replik – får talarlistan brytas (se vidare om dessa i ordlistan och i fullmäktiges arbetsordning).

Yrkande

Ett yrkande är ett förslag till beslut som kan lämnas från enskilda ledamöter, en enad kårstyrelse, motionärer och de 

som fullmäktige adjungerat med yrkanderätt under mötet. Yrkanden görs skriftligt på särskilda yrkandelappar, där 

den som yrkar fyller i vilken punkt yrkandet rör, vilka som står bakom skrivelsen, och givetvis själva yrkandet. Den 

eller de meningar som beskriver det fullmäktige ska besluta om kallas ibland för att-sats. Den som yrkar fyller också 

i vilken typ av yrkande det gäller, och då finns olika alternativ:

Med in i mötet finns alltid ett originalyrkande, alltså det förslag till beslut som står med i handlingarna. Vanligtvis 

finns ett liggande förslag till beslut från styrelsen, men ärendet kan också sakna ett yrkande. Detta kallas ibland för 

att ärendet har en tom att-sats.

Tilläggsyrkande är ett förslag som mestadels godkänner liggande förslag, men adderar någon eller några mindre 

delar av förslaget. Ändringsyrkanden vill göra ändringar i det liggande förslaget. Nytt yrkande är ett förslag som 

är helt nytt för en punkt, och inte alls överensstämmer med det liggande förslaget. Yrkande i ordningsfråga gäller 

frågor om mötets formalia, till exempel ajournering, bordläggning och utjustering ur röstlängd (se vidare om dessa i 

ordlistan och i fullmäktiges arbetsordning).

Beslut

När mötesordförande märker att debatten i en fråga börjar bli avklarad frågar denne: ”Är fullmäktige redo att gå 

till beslut?”. Alla ledamöter som anser sig redo att gå till beslut svarar då: ”Ja!”. Därefter frågar mötesordförande 

”Någon däremot?”, och de ledamöter som anser att diskussionen bör fortsätta en stund till svarar: ”Ja!”. Om någon 

ledamot vill fortsätta diskussionen ska den göra så. Om alla istället är överens om att vilja gå till beslut är det nästa 

steg.

Mötesordförande säger då: ”Finner att vi har gått till beslut” och slår klubban i bordet. I det här läget är 

diskussionsdelen avslutad, och inga fler frågor, uttalanden eller yrkanden får göras.

Mötesordförande bestämmer därefter propositionsordningen, alltså i vilken ordning de olika yrkandena 

ska behandlas. Finns det flera förslag att ta ställning till är det mötesordförandes uppgift att tydligt förklara 

propositionsordningen för fullmäktige, men har inga yrkanden inkommit finns endast det liggande förslaget att ta 

ställning till. Mötesordförande läser då upp den eller de att-satser som finns i förslaget genom att exempelvis säga: 



Adress: Fakultetsgatan 3
 702 81 Örebro

Telefon: 019 - 676 23 50 Hemsida: orebrostudentkar.seEpost: kansli@orebrostudentkar.se

11

”Kan fullmäktige besluta att fastställa medlemsavgiften till 200 kronor?” eller, om förslaget är långt att läsa: ”Kan 

fullmäktige besluta i enlighet med liggande förslag?”

De ledamöter som vill rösta ja till förslaget håller nu upp sitt röstkort tills de får klartecken av mötesordförande att 

ta ned dem. Därefter ställer mötesordförande frågan ”Någon däremot?”, och ledamöter som vill rösta mot förslaget 

håller upp sitt röstkort tills de får klartecken att ta ned det av mötesordförande. Mötesordförande gör därefter en 

bedömning av om flest ledamöter röstade för eller emot förslaget och förmedlar detta genom att säga ”Finner bifall” 

eller ”Finner avslag”.

Om en ledamot tycker att mötesordförandes uppfattning om vilket förslag som fick flest röster är felaktig eller i alla 

fall tveksam säger denne högt: ”Votering!” och får då svar av mötesordförande som säger: ”Votering är begärd och 

ska genomföras”. Det räcker med att en ledamot begär votering, men det måste göras innan mötesordförande slagit 

klubban i bordet. Efter att klubban fallit anses beslutet fattat och ingen votering kan göras. Efter att votering begärts 

får ledamöterna hålla upp sina röstkort på samma sätt som under röstningen innan, men rösterna räknas nu istället 

av de valda rösträknarna som sedan meddelar mötespresidiet om resultatet. 

Det vanligaste är att fullmäktige fattar beslut genom enkel majoritet, det vill säga att det förslag som fått flest röster 

vinner. I vissa fall kan kvalificerad majoritet krävas, vilket betyder att det finns en nedre gräns för hur många som 

måste rösta för ett förslag för att det ska gälla. Exempel på sådana beslut är ändringar i föredragningslistan, och 

beslutet att hålla mötet bakom stängda dörrar, vilket enligt ÖS stadga måste bifallas av minst två tredjedelar av de 

ledamöter som finns med i röstlängden och närvarar på mötet. 

Den ledamot som inte håller med om ett beslut, eller vill poängtera något som denne anser vara extra viktigt, kan 

reservera sig mot beslutet eller göra en protokollsanteckning (se vidare om dessa i ordlistan och i fullmäktiges 

arbetsordning).
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Ordlista

Acklamation  Muntlig omröstning. Det förslag som mötesordförande uppfattar har mest stöd vinner. 

Adjungera  Att tillfälligt ge någon en viss rättighet på mötet som inte automatiskt har rätt att 

   närvara där. 

Ajournering  Paus i mötet. Vid ajournering bestäms också när mötet ska återupptas. 

Beslutsmässig  Benämning när fullmäktige har tillräckligt många ledamöter på plats för att enligt  

   stadgan få fatta beslut.

Beslutsordning  Den turordning i vilken förslagen läggs fram vid beslut.

Bordläggning  Beslut att skjuta upp behandling av fråga till ett senare möte. 

Dagordning  Lista över vilka frågor som ska behandlas under ett möte.

Entledigande  Ansökan om att lämna ett förtroendeuppdrag.

Enkel majoritet  Mer än hälften av alla röster.

Fyllnadsval  Val av ersättare för den som har lämnat sitt uppdrag, eller till plats som tidigare 

   inte blivit vald.

Justerare   Protokollet från fullmäktige ska justeras av två personer samt mötespresidiet. 

   Justerarna är också rösträknare vid votering eller sluten omröstning. 

Motion   Ett skriftligt förslag till beslut som skickas in innan mötet (jmf med yrkande, 

   förslag till beslut under mötet) av medlem i ÖS. 

Interpellation  En skriftlig fråga ställd till förtroendevald eller organ inom ÖS. 

Närvarorätt  Alla medlemmar i ÖS har närvarorätt under fullmäktiges möten. 

Ordningsfråga  Frågor som berör själva mötesordningen. Bryter sakdebatt direkt och kan gälla 

   exempelvis ajournering, utjustering eller bordläggning. Efter ordningsfråga återgår

   debatten enligt talarlistan. 

Proposition  Skriftligt förslag till beslut från styrelsen. 

Propositionsordning Den ordning i vilken yrkanden ska behandlas. Föreslås av mötesordförande efter

   principen att alla förslag ska tävla på lika villkor.

Protokoll  Skriftlig sammanställning över mötets beslut.

Protokollsanteckning När en ledamot vill påpeka eller förtydliga något i protokollet kan denne lämna in 

   en protokollsanteckning på särskild lapp. 

Remittering  Beslut att låta en fråga beredas av en annan instans innan frågan tas upp på nytt. 

   Skickas frågan tillbaka till den instans som berett ärendet kallas beslutet för 

   återremittering. Görs för att ge fullmäktige mer beslutsunderlag.

Replik    Ledamot som blivit omnämnd med namn kan begära replik för att ge ett svar. 

   Denna bryter talarlistan och ska hållas kort. 

Reservation   En ledamot som är missnöjd med ett beslut och inte vill hållas ansvarig för det kan 

   be att få reservera sig mot beslutet. Begärs direkt efter att klubban fallit och protokollförs. 
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Röstförklaring   Om en ledamot vill förklara varför denne röstat på ett visst sätt kan ledamoten lämna in

   en skriftlig röstförklaring som förs till protokollet. 

Röstlängd  Förteckning över vilka ledamöter som är röstberättigade, fastställs under punkten 

   ”Justering av röstlängd”. Minst två tredjedelar av de ledamöter som justerats in i 

   röstlängden måste närvara för att fullmäktige ska kunna fatta beslut. 

Röstprotokoll   Om en ledamot begär röstprotokoll ska varje ledamot muntligt avlägga sin röst. 

   Varje ledamots röst noteras skriftligt i en bilaga till beslutsprotokollet. 

Rösträtt    Endast ordinarie ledamöter i fullmäktige eller deras suppleanter har rätt att rösta. 

Sakupplysning   Ett inlägg som ger faktamässigt förtydligande. Går före talarlistan och används för 

   att undvika att en diskussion baseras på felaktig information. En typ av ordningsfråga.

Streck i debatten  Om inget nytt tillförs i en diskussion kan streck i debatten begäras. Om fullmäktige 

   väljer att dra streck i debatten får ledamöterna möjlighet att sätta upp sig en gång till på

   talarlistan. Därefter dras ett streck och inga repliker, ny fakta eller nya yrkanden får

   tillkomma. När talarlistan sedan är tom avslutas debatten. En typ av ordningsfråga.

Talarlista   Ordet fördelas av mötesordförande som upprättar en talarlista utifrån i vilket ordning

   ledamöterna räckt upp sina röstkort. 

Tilläggsyrkande   Ett yrkande som utökar ett tidigare yrkande eller liggande förslag. 

Utjustering  En ledamot som behöver lämna mötet i förtid måste först bli utjusterad ur röstlängden 

   för att inte hållas ansvarig för fullmäktiges beslut.

Votering    Omröstning med rösträknare som sker på begäran.

Yttranderätt  Rätt att tala under fullmäktigemöten. Tillkommer ledamöter, kårstyrelseledamöter, 

   revisorer, mötespresidiet och medlemmar som lämnat motion eller interpellation. 

Yrkande   Ett förslag till beslut i fråga under mötet (jmf med motion, förslag till beslut som 

   skickas in innan mötet). 

Yrkanderätt   Ledamöter, enad kårstyrelse och medlem som skickat in motion är de som har rätt 

   att göra yrkanden under ett möte. 

Ändringsyrkande   Yrkande som föreslår ändringar jämfört med ett tidigare yrkande eller liggande förslag. 

Övriga frågor   Under denna punkt kan frågor som inte funnits med i föredragningslistan diskuteras. 

   Inga beslut kan dock fattas.
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Anteckningar



Adress: Fakultetsgatan 3
 702 81 Örebro

Telefon: 019 - 676 23 50 Hemsida: orebrostudentkar.seEpost: kansli@orebrostudentkar.se

15


