
 

STADGAR för Aalto-universitetets studentkår 

I Kapitlet 

Studentkåren 

1 § Namn, hemort, språk och rättslig ställning 

Studentkårens namn är Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – Aalto-universitetets studentkår, 

förkortat AYY – AUS. Även studentkårens engelska namn, Aalto University Student Union, 

kan användas. 

I dessa stadgar kallas Aalto-universitetets studentkår studentkåren och Aalto-universitetet 

universitetet. I skrift används antingen studentkårens finskspråkiga eller svenskspråkiga 

namn eller bägge samtidigt. 

Studentkårens hemort är densamma som Aalto-universitetets. 

Studentkårens språk är finska eller svenska. Protokollspråket är finska. Verksamhet som 

riktar sig till studentkårens svenskspråkiga medlemmar ska ske på svenska. 

Studentkåren är enligt 46 § i universitetslagen (558/2009) ett offentligrättsligt samfund 

med rätt till självstyre. 

2 § Medlemmar 

Alla studerande vid universitetet som antagits för att studera för lägre eller högre 

högskoleexamen, med undantag av studerande som deltar i uppdragsutbildning, är 

medlemmar i studentkåren. Studentkårens styrelse kan också godkänna andra studerande 

vid universitetet som medlemmar. 

3 § Studentkårens syfte 

Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja 

deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i 

anknytning till studenternas roll i samhället. 

4 § Beslutanderätt 

Studentkårens beslutanderätt utövas av delegationen på det sätt som bestäms i dessa 

stadgar. Delegationen utses genom proportionella och hemliga val, i enlighet med de 

närmare bestämmelserna i valordningen. 

Delegationen utser styrelsen och ekonomiutskottet, som är de organ som utövar 

beslutanderätten samt den förvaltande och verkställande makten i de ärenden som inte 

enligt dessa stadgar ålagts delegationen. Ekonomiutskottet utövar beslutanderätt samt 

förvaltande och verkställande makt endast i de ärenden som separat ålagts utskottet 

enligt 33 § 2 mom. I ärenden som inte separat har ålagts delegationen eller 

ekonomiutskottet för avgörande utövar styrelsen beslutanderätten samt den förvaltande 

och verkställande makten. 

II Kapitlet 

Rösträtt, valbarhet och medlemsomröstning 

5 § Rösträtt 

Rösträtt vid val av studentkårens delegation och vid medlemsomröstning har varje 

studentkårsmedlem som är närvaroanmäld vid universitetet. Rösträtten är lika och 

personlig och budröstning får inte tillämpas. 

6 § Valbarhet 

Varje studentkårsmedlem är valbar till delegationen eller styrelsen. 

Delegationsmedlemmarna ska dock vara röstberättigade. Utökad valbarhet gör det också 

möjligt för en frånvaroanmäld medlem att ställa upp i val och främjar jämlik behandling av 

medlemmarna. 

Varje studentkårsmedlem är valbar till ordförande eller vice ordförande för delegationen. 

7 § Jäv 

Jävig att sitta i delegationen eller styrelsen är en person som: 



 

1. är anställd av ett företag som ägs av studentkåren eller ett företag som ägs av 

studentkårens till mer än 50 procent; 

2. är anställd vid studentkåren; 

3. är ordförande för delegationens sammanträde. 

Jäviga att sitta i delegationen är även medlemmarna i studentkårens styrelse och 

ekonomiutskott under sin mandatperiod. 

8 § Medlemsomröstning 

Medlemsomröstningen är rådgivande. 

En medlemsomröstning förrättas då fler än hälften av alla delegationsledamöter på 

delegationens sammanträde skriftligen anhåller om omröstning i ett ärende som finns på 

föredragningslistan eller då minst femhundra (500) skriftligen anhåller om detsamma av 

styrelsen. 

Medlemsomröstningen ska förrättas inom 60 dygn efter anhållan enligt 2 mom. Denna 

tidsfrist avbryts dock utanför universitetets vår- och höstterminer. 

Styrelsen beslutar om och ansvarar för verkställandet av medlemsomröstningen. 

III Kapitlet 

Delegationen 

9 § Delegationen 

Delegationen har fyrtiofem (45) ledamöter. 

Närmare bestämmelser om förrättningen av delegationsval finns i valordningen. 

10 § Delegationens mandatperiod och upplösande av delegationen 

Delegationens mandatperiod börjar den första dagen i januari efter delegationsvalet och 

varar i två år. 

Delegationens mandatperiod fortsätter dock efter den egentliga perioden tills en ny 

delegation har konstituerat sig. 

Den nya delegationen kan dock innan dess mandatperiod börjar: 

1. konstituera sig; 

2. välja delegationens presidium; 

3. välja styrelsebildare; 

4. utse styrelseordförande och styrelse; 

5. utse ett revisionssamfund 

Delegationen kan upplösa sig själv och besluta om nyval. Beslut om att upplösa 

delegationen och förrätta nyval ska fattas vid två (2) på varandra följande 

delegationssammanträden som hålls med minst fjorton (14) dagars mellanrum. Minst två 

tredjedelar (2/3) av alla delegationsledamöter måste stödja upplösningsbeslutet vid bägge 

mötena. Den nya delegationen ska väljas för resterande mandatperiod inom sextio (60) 

dagar efter upplösningsbeslutet. 

Den upplösta delegationen sköter delegationens uppgifter tills den nya delegationen har 

konstituerat sig. 

11 § Suppleanter 

Om inkallande av suppleanter bestäms i delegationens arbetsordning. 

12 § Delegationens uppgifter 

Till delegationens uppgifter hör: 

1. att utse ordföranden och vice ordförandena för delegationen och befria dem 

från sina uppgifter; 

2. att utse styrelsebildare; 

3. att utse styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar och befria dem från 

sina uppgifter; 

4. att utse studentkårens generalsekreterare och befria henne eller honom från 

sina uppgifter; 



 

5. att utse studentkårens ekonomichef och befria henne eller honom från sina 

uppgifter; 

6. att utse ekonomiutskottets medlemmar och ordförande och befria dem från 

sina uppgifter; 

7. att utse hedersrådets medlemmar och ordförande och befria dem från sina 

uppgifter; 

8. att utse kontinuitetsrådets medlemmar och ordförande och befria dem från sina 

uppgifter; 

9. att utse chefredaktören för studentkårens tidning och befria henne eller honom 

från sina uppgifter; 

10. att bestämma medlemsavgiftens belopp; 

11. att besluta om studentkårens officiella anslagstavla; 

12. att utse studentkårens revisionssamfund; 

13. att besluta om studentkårens årliga budget och tilläggsbudget; 

14. att godkänna studentkårens mål, riktlinjer och planer för verksamheten, 

ekonomin och förmögenhetsförvaltningen; 

15. att behandla styrelsens berättelser om studentkårens verksamhet och ekonomi 

samt besluta om åtgärder som föranleds av dem; 

16. att besluta om fastställande av studentkårens bokslut samt beviljande av 

ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga; 

17. att besluta om styrelsens förslag i de ekonomiskt betydande ärenden som 

nämns i 38 § enligt villkoren i nämnda paragraf; 

18. att godkänna stadgarna för studentkåren, delegationens arbetsordning, 

styrelsens arbetsordning, valordningen, förvaltnings- och ekonomireglementet 

samt övriga reglementen. Studentkårens stadgar ska fastställas av 

universitetets rektor. 

Dessutom beslutar delegationen i övriga ärenden som på andra ställen i dessa stadgar 

eller i författningar som gäller studentkåren har ålagts delegationen och i enskilda fall där 

delegationen har förbehållit sig beslutanderätten samt i ärenden som styrelsen anser det 

vara påkallat att underställa delegationen för beslut. 

13 § Förbehållande av beslutanderätt 

Delegationen har rätt att i enskilda fall förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som 

ankommer på styrelsen eller ekonomiutskottet. Delegationen kan dock inte med stöd av 

sin rätt att förbehålla sig beslutanderätten fatta beslut som innebär en ändring av sådana 

beslut som binder studentkåren juridiskt. 

Förslag om förbehållande av beslutanderätten i ett bestämt ärende kan framföras av: 

1. två (2) delegationsledamöter vid delegationens sammanträde; 

2. tio (10) delegationsledamöter utanför delegationens sammanträde, varvid 

förslaget ska inlämnas skriftligt till delegationens ordförande. 

Förbehållandet av beslutanderätt behandlas omedelbart under det pågående 

sammanträdet, eller som ett brådskande ärende på följande sammanträde om 

förbehållandet av beslutanderätt föreslagits utanför sammanträdet. Förslag om 

förbehållande av beslutanderätten kan inte bordläggas. Såvida delegationen beslutar att 

förbehålla sig beslutanderätten, fattar den beslut i ärendet under följande sammanträde i 

normal beslutsordning. 

Styrelsen eller ekonomiutskottet kan inte fatta beslut i ett ärende där förslag om 

förbehållande av beslutanderätten framförts innan delegationen har fattat beslut i det 

ärende där den har förbehållit sig beslutanderätten. 

14 § Spörsmål 

Fem (5) delegationsledamöter kan lämna in spörsmål till styrelsen eller ekonomiutskottet i 

ett bestämt ärende. Spörsmålet ska skriftligen överlämnas till delegationens ordförande, 

som utan dröjsmål ska vidarebefordra det till styrelsen eller ekonomiutskottet för 

kännedom. 

Styrelsen eller ekonomiutskottet ska inom trettio (30) dagar från delgivningen ge 

delegationsledamöterna ett skriftligt svar under delegationens sammanträde. 



 

15 § Kläm 

Delegationen kan godkänna klämmar som riktas till styrelsen eller ekonomiutskottet. 

16 § Delegationssammanträde 

Delegationen sammanträder åtminstone: 

1. årligen före den första december, då studentkårens budget fastställs; 

2. årligen efter den 31 oktober, då delegationens presidium, ekonomiutskottets 

ordförande, styrelsebildaren och revisionssamfundet utses; 

3. årligen senast i april, då beslut fattas i de ärenden som nämns i 12 §, 15:e och 

16:e punkterna. 

Delegationen sammanträder även andra tider på kallelse av delegationens ordförande: 

4. då delegationens ordförande, styrelsen eller ekonomiutskottet anser det vara 

nödvändigt; 

5. då fem (5) delegationsledamöter skriftligen anhåller om det hos delegationens 

ordförande för att behandla ett angivet ärende; 

6. med anledning av ett i 14 § nämnt spörsmål som riktats till styrelsen. I sådana 

fall ska sammanträdet hållas inom trettio (30) dagar. 

17 § Beslutsförhet 

Delegationens sammanträde är beslutsfört när minst tjugofem (25) delegationsledamöter 

samt delegationens ordförande eller vice ordförande är närvarande. 

Beslutanderätten vid delegationens sammanträde utövas av delegationsledamöterna eller 

suppleanter som kallats in i deras ställe. 

18 § Närvarorätt 

Varje studentkårsmedlem har rätt att närvara vid delegationens sammanträden. 

Ordförandena för kontinuitetsrådet oh hedersrådet har yttrande- och närvarorätt vid 

delegationens sammanträden. Om andra personers närvaro vid delegationens 

sammanträden föreskrivs mer detaljerat i delegationens arbetsordning.  

Delegationen har dock rätt att besluta att ett enskilt ärende ska behandlas helt eller delvis 

bakom lyckta dörrar. 

IV Kapitlet 

Delegationens presidium 

19 § Delegationens presidium 

Delegationens ordförande och två vice ordförande bildar delegationens presidium. 

20 § Mandatperiod 

Mandatperioden för delegationens presidium är ett kalenderår. 

Delegationens presidium kan dock innan mandatperiodens början verka som presidium vid 

sammanträden som behandlar ärenden som nämns i 10 §. 

21 § Val av presidium 

Delegationens presidium utses av delegationen. 

Den som utses till delegationens ordförande bör få mer än hälften av de närvarande 

delegationsmedlemmarnas röster vid omröstningen. Om ingen av kandidaterna får den 

majoritet som krävs förrättas en ny omröstning så att de kandidater som fick minst antal 

röster och de kandidater som inte fick några röster i föregående omröstning inte deltar. 

Detta förfarande upprepas tills en av kandidaterna får den majoritet som krävs. Om 

rösterna faller jämnt avgör lotten. 

Delegationens vice ordförande väljs genom ett proportionellt personval där de två 

kandidater som fått flest röster blir valda i den ordning som deras röstetal anger. Varje 

röst som avgetts i valet delas mellan de högst två (2) kandidater som antecknats på 

röstsedeln så att den kandidat som antecknats först får en (1) röst och den andra får en 

halv (1/2) röst. Om rösterna faller jämnt avgör lotten. 



 

Om delegationens ordförande eller vice ordförande avgår, förlorar sin valbarhet, befrias 

från sina uppgifter eller blir permanent jävig eller förhindrad att delta under 

mandatperioden väljer delegationen, om den anser det nödvändigt, en ny ordförande eller 

vice ordförande för den resterande mandatperioden. 

22 § Ordförandens uppgifter 

Till delegationsordförandens uppgifter hör: 

1. att sammankalla delegationens sammanträden och vara ordförande vid dessa; 

2. att övervaka att studentkårens delegation, ekonomiutskott och styrelse i sin 

verksamhet följer gällande lagar, förordningar, studentkårens stadgar och 

övriga bestämmelser; 

3. att vid behov avgöra hur studentkårens stadgar och andra bestämmelser ska 

tolkas; 

4. att underteckna protokollen för delegationens sammanträden; 

5. att sköta övriga uppgifter som enligt dessa stadgar och andra reglementen 

ankommer på henne eller honom. 

Då ordföranden är förhindrad att sköta sina uppgifter ersätts hon eller han av vice 

ordföranden. 

V Kapitlet 

Styrelsen 

23 § Antal medlemmar 

Studentkårens styrelse har minst sex (6) och högst tio (10) medlemmar, inklusive 

ordföranden. Minst en medlem från vart och ett av följande utbildningsområden inom 

Aalto-universitetet, som har en eller flera kandidater till styrelsen, väljs in i styrelsen: 

1. Det konstindustriella utbildningsområdet; 

2. Det ekonomiska utbildningsområdet; 

3. Det tekniskt-vetenskapliga utbildningsområdet. 

24 § Mandatperiod 

Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. 

Styrelsen fortsätter dock som tjänstemannastyrelse tills den nya styrelsen är vald. 

25 § Styrelsebildare 

Delegationen väljer en styrelsebildare på samma sätt som delegationens ordförande väljs. 

26 § Bildande av styrelse 

Ansökan till styrelsen är öppen och offentlig. Styrelsebildaren delger delegationen sitt 

förslag tre (3) dagar före sammanträdet där ärendet avgörs. Styrelsebildaren ger 

delegationen ett förslag på styrelsemedlemmar senast på det delegationssammanträde 

som följer på, men som hålls tidigast sju (7) dagar efter valet av styrelsebildare. Om 

delegationen godkänner förslaget har styrelsebildaren blivit vald till styrelseordförande och 

de personer som nämns i förslaget har blivit valda till styrelsemedlemmar. 

Om delegationen inte godkänner förslaget väljs en ny styrelsebildare som ska ge ett nytt 

förslag på styrelsemedlemmar. Valförfarandet fortsätter ända tills delegationen godkänner 

styrelsebildarens förslag. 

27 § Förtroendefråga 

Delegationen kan med en majoritet av de närvarande delegationsmedlemmarnas röster 

befria styrelsen, styrelseordföranden eller en styrelsemedlem från sina uppgifter genom 

att konstatera att denna inte har delegationens förtroende. 

En förtroendefråga anhängiggörs antingen vid ett delegationssammanträde som utan 

dröjsmål sammankallats för att behandla ärendet, eller genom att minst tio (10) 

delegationsledamöter minst fjorton (14) dagar före ett delegationssammanträde ber 

ordföranden att ta in ärendet på föredragningslistan. 



 

Då en förtroendefråga anhängiggörs ska orsakerna till förtroendefrågan motiveras 

skriftligen och tillställas delegationens ordförande, som utan dröjsmål ska delge styrelsen 

dem. 

Om delegationen konstaterar att styrelsen, styrelseordföranden eller en styrelsemedlem 

inte har delegationens förtroende, vidtas vid samma sammanträde åtgärder enligt 27 §, 

om inte delegationen beslutar att bordlägga valet av styrelsebildare eller styrelsemedlem. 

28 § Komplettering av styrelsen 

Om styrelsen befrias från sina uppgifter under mandatperioden eller styrelseordföranden 

under mandatperioden förlorar sin valbarhet, befrias från sina uppgifter eller avgår från 

styrelsen, ska åtgärder omedelbart vidtas för att bilda en ny styrelse. 

Om en styrelsemedlem förlorar sin valbarhet, befrias från sina uppgifter eller avgår från 

styrelsen under mandatperioden kan styrelseordföranden, med hänsyn till vad som 

stadgas i 23 §, föreslå en ny styrelsemedlem för delegationen. Delegationen konstaterar 

att styrelsemedlemmen förlorat sin valbarhet. 

Om delegationen godkänner förslaget har den föreslagna personen blivit vald till 

styrelsemedlem. Om delegationen inte godkänner förslaget ska styrelseordföranden 

föreslå en annan kandidat. Om flera styrelsemedlemmar ska utses, ska hela kandidatlistan 

antingen förkastas eller godkännas som sådan. Förfarandet fortsätter ända tills 

delegationen godkänner styrelseordförandens förslag. 

29 § Styrelsens konstituering 

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande för mandatperioden. Styrelsen kan ha 

kommittéer, arbetsgrupper eller andra grupper för beredning av ärenden eller andra 

uppgifter. 

30 § Befogenheter 

Styrelsen för studentkårens talan, verkar som kärande och svarande för studentkåren vid 

domstolar och andra myndighetsinstanser samt ingår avtal och företar andra 

rättshandlingar för studentkårens räkning. 

31 § Berättelser om verksamheten 

Styrelsen ska årligen framlägga berättelser om verksamheten och ekonomin för 

delegationen. 

VI Kapitlet 

Ekonomiutskottet 

32 § Ekonomiutskottet 

Inklusive ordföranden har ekonomiutskottet mellan åtta (8) och tio (10) medlemmar. 

Ordföranden för ekonomiutskottet ska vara studentkårsmedlem. Minst hälften (1/2) av 

medlemmarna i ekonomiutskottet ska vara studentkårsmedlemmar.  

Delegationen väljer ekonomiutskottsmedlemmarna på styrelsens förslag för två (2) år åt 

gången, så att hälften av medlemmarna står i tur att avgå årligen. Medlemmarna i 

ekonomiutskottet väljs bland studentkårsmedlemmarna eller bland andra personer som 

känner studentkårens förhållanden väl eller som är väl förtrogna med näringslivet.  

Delegationen utser ordföranden för ekonomiutskottet bland utskottets medlemmar på 

styrelsens förslag för ett kalenderår åt gången. Ekonomiutskottet utser inom sig en vice 

ordförande och kallar en sekreterare. 

Styrelseordföranden, delegationsordföranden, generalsekreteraren och ekonomichefen har 

yttrande- och närvarorätt vid mötena. 

Om delegationen beslutar att befria ekonomiutskottet eller en av dess medlemmar från 

sina uppgifter eller om en medlem avgår under mandatperioden väljs ett nytt 

ekonomiutskott eller en ny medlem för den resterande mandatperioden. 



 

33 § Ekonomiutskottets befogenheter och uppgifter 

Ekonomiutskottets uppgift är att förvalta och sköta studentkårens egendom samt att 

bereda och verkställa de ärenden som bestäms i arbetsordningen och studentkårens 

förvaltnings- och ekonomireglemente. 

Delegationen ska definiera och vid behov fastställa styrelsens och ekonomiutskottets 

uppgiftsbeskrivningar och deras respektive befogenheter. 

VII Kapitlet 

Hedersrådet 

34 § Hedersrådet 

Studentkåren har ett hedersråd, som har i uppgift att råda och stödja studentkåren. 

Delegationen kallar medlemmarna i hedersrådet och utser dess ordförande. 

Om hedersrådets verksamhet föreskrivs närmare i reglementet som delegationen godkänt. 

VIII Kapitlet 

Kontinuitetsrådet 

35 § Kontinuitetsrådet 

Studentkåren har ett kontinuitetsråd, som har i uppgift att 

1. Värna och utveckla studentkårens intellektuella och ideologiska kapital; 

2. Stödja studentkårens funktionärer och främja kontinuiteten samt 

3. Främja god förvaltningssed och organisationsutveckling. 

Delegationen utser kontinuitetsrådets ordförande och medlemmar. 

Om kontinuitetsrådets verksamhet föreskrivs närmare i ett reglemente som godkänns av 

delegationen. 

IX Kapitlet 

Ekonomi 

36 § Redovisningsperiod 

Studentkårens redovisningsperiod är ett kalenderår. 

37 § Medlemsavgifter 

I samband med att delegationen godkänner studentkårens budget har den rätt att påföra 

studentkårsmedlemmarna en årlig medlemsavgift. Delegationen kan bestämma ett annat 

belopp på medlemsavgiften för studentkårsmedlemmar som studerar för licentiat- eller 

doktorsexamen och för andra studerande vid universitetet som antagits som 

studentkårsmedlemmar utan att studera för en lägre eller högre högskoleexamen. 

Medlemsavgiften ska fastställas av universitetets rektor. Universitetet övervakar 

uppbärandet av medlemsavgiften.  

Studentkårens styrelse beslutar hur och när medlemsavgiften ska uppbäras. Styrelsen kan 

bevilja befrielse från studentkårens medlemsavgift helt eller delvis, om medlemmens 

bevisliga medellöshet gör det uppenbart att medlemsavgiften skulle äventyra personens 

rätt till utbildning enligt grundlagens (731/1999) 16 §. 

Om medlemmen kan visa att hon eller han betalat medlemsavgift till två eller flera 

finländska universitets studentkårer för det aktuella läsåret eller terminen, kan 

studentkårens styrelse besluta om en partiell befrielse från medlemsavgiften till en del 

som motsvarar summan som betalas till Studenternas hälsovårdsstiftelse. 

38 § Betydande ekonomiska beslut 

Betydande ekonomiska beslut ska fattas av delegationen. Styrelsen, ekonomiutskottet 

eller delegationen kan framföra förslag till betydande ekonomiska beslut. Styrelsen och 

ekonomiutskottet ska behandla förslagen om betydande ekonomiska beslut före den 

avgörande behandlingen i delegationen. 



 

Med studentkårens betydande ekonomiska beslut avses köp, försäljning eller inteckning av 

fastigheter, inledning av byggnadsprojekt eller att binda en betydande andel av 

studentkårens tillgångar. 

Om delegationen föreslår ett betydande ekonomiskt beslut ska ekonomiutskottet först 

behandla ärendet och sedan föredra det för styrelsen för behandling. Styrelsen ska 

behandla ärendet inom trettio (30) dagar från det att delegationen lagt fram förslaget. 

Ekonomiutskottet är skyldigt att utan dröjsmål framlägga ärendet för delegationen för 

beslut, dock senast inom sextio (60) dagar från att delegationen framlagt förslaget. 

Om ekonomiutskottet eller styrelsen eller någondera av dessa inte understöder förslaget, 

ska det ekonomiskt betydande beslutet fattas vid två (2) delegationssammanträden som 

hålls med minst fjorton (14) dagars mellanrum. För att fatta ett sådant beslut krävs att 

minst två tredjedelar (2/3) av alla delegationsledamöter understöder beslutet vid bägge 

sammanträdena. 

Delegationen kan inte förbehålla sig beslutanderätten i ekonomiskt betydande beslut. 

39 § Revision 

För varje redovisningsperiod utses ett av Centralhandelskammaren godkänt 

revisionssamfund för granskning av studentkårens bokföring, bokslut och 

ekonomiförvaltning. 

40 § Bokslut 

Styrelsen och ekonomiutskottet ska i enlighet med bokföringslagen upprätta ett bokslut 

för varje redovisningsperiod och ge revisorerna alla handlingar de behöver för att utföra 

revisionen inom åttio (80) dagar efter redovisningsperiodens slut. 

41 § Revisionsberättelse 

Revisionssamfundet ska ge styrelsen och ekonomiutskottet en berättelse om utförd 

revision inom trettio (30) dygn efter att revisorerna erhållit bokslutet och tillhörande 

handlingar. 

Styrelsen och ekonomiutskottet ska lämna bokslutet, revisionsberättelsen samt de 

utredningar som gjorts med anledning av eventuella anmärkningar till delegationen senast 

i samband med kallelsen till det sammanträde där bokslutet och revisionsberättelsen 

behandlas. 

X Kapitlet 

Namnteckning, tillkännagivande och delgivning 

42 § Högre befattningshavare 

Studentkårens högre befattningshavare är studentkårens generalsekreterare och 

studentkårens ekonomichef. 

Om generalsekreterarens och ekonomichefens uppgifter föreskrivs närmare i förvaltnings- 

och ekonomireglementet. 

43 § Namnteckning 

Studentkårens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans 

med generalsekreteraren eller ekonomichefen. 

44 § Tillkännagivande 

Beslut som fattas av studentkårens delegation och styrelse ska senast sju (7) dagar efter 

sammanträdet framläggas till påseende på studentkårens officiella anslagstavla. Enligt 86 

§ i universitetslagen anses en medlem i en studentkår ha fått del av ett beslut när beslutet 

har lagts fram offentligt. 

En part som inte är studentkårsmedlem ska informeras om beslut som gäller henne eller 

honom utan obefogat dröjsmål. 

45 § Mottagande av delgivning 

Delgivningar som gäller studentkåren tas å studentkårens vägnar emot av 

generalsekreteraren eller av en person som styrelsen särskilt har utsett för att ta emot 

delgivningar i generalsekreterarens ställe. 



 

XI Kapitlet 

Offentlighet, rätt att lämna in medlemsinitiativ och ändringssökande i beslut 

46 § Arkiv 

Studentkårens handlingar ska arkiveras så att arkivet kan fungera som informationskälla 

för arkivbildaren, studentkårens medlemmar, myndigheter och forskning. 

47 § Offentlighet 

Om offentlighet i studentkårens verksamhet och handlingar föreskrivs i 30 § i 

universitetslagen. 

48 § Att lämna in medlemsinitiativ 

Trettio (30) studentkårsmedlemmar har rätt att lämna in medlemsinitiativ till 

studentkårens delegation, ekonomiutskott och styrelse. 

Delegationen ska besvara medlemsinitiativet inom två (2) månader, ekonomiutskottet 

inom en (1) månad och styrelsen inom en (1) månad från den dag förslaget lämnats in till 

studentkårens generalsekreterare. 

De medlemmar som lämnat in medlemsinitiativet har rätt att ta del i diskussionen om 

förslaget i delegationen, ekonomiutskottet och styrelsen. 

49 § Ändringssökande 

Ansökan om ändring av beslut som fattats av ett studentkårsorgan görs i enlighet med 

bestämmelserna i 83 § i universitetslagen. Ansökan om ändring görs genom besvär hos 

Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Dessutom kan beslut som fattats av ett organ som studentkårsstyrelsen utsett överklagas 

hos styrelsen. 

XII Kapitlet 

Särskilda bestämmelser 

50 § Föreningar i anslutning till studentkåren 

Föreningar kan anslutas till studentkåren. Om anslutning av föreningar till studentkåren 

föreskrivs närmare i ett reglemente. 

51 § Förtroendeställning och ansvar 

En förtroendeperson vald av ett studentkårsorgan kan avskedas från sitt uppdrag om hon 

eller han utnyttjar eller för andra yttrar sig om ett icke-offentligt ärende som hon eller han 

fått vetskap om på grund av sin förtroendeställning, eller med sitt förfarande i 

studentkåren eller utanför den orsakat studentkåren avsevärd skada, eller upprepade 

gånger underlåter att fullgöra de skyldigheter som ingår i uppdraget. 

52 § Ändring av stadgarna och ikraftträdande 

Delegationen fattar beslut om ändring av dessa stadgar. 

Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid två (2) delegationssammanträden som hålls 

med minst två (2) veckors mellanrum. För att fatta ett sådant beslut krävs att minst två 

tredjedelar (2/3) av de närvarande delegationsledamöterna understöder beslutet vid 

bägge sammanträdena. Beslutet ska underställas universitetets rektor för fastställelse. 

Dessa stadgar träder i kraft omedelbart då de fastställts av universitetets rektor. 

Delegationen har godkänt dessa stadgar på sina sammanträden 11/2012 8.11.2012 och 

12/2012 29.11.2012. 

Aalto-universitetets rektor har fastställt dessa stadgar 18.1.2013. 


