
Aalto-universitetets studentkårs 1 
REGLEMENTE HEDERSRÅDET 2 

I KAPITLET. BEHÖRIGHET, UPPGIFTER OCH SAMMANSÄTTNING 3 

1 § Tillämpningsområde 4 

Utöver vad som föreskrivs om hedersrådet i studentkårens stadgar ska detta reglemente samt 5 
allmän mötespraxis följas i hedersrådets verksamhet. 6 

2 § Behörighet 7 

Hedersrådet är ett rådgivande organ utan operativa befogenheter. 8 

3 § Hedersrådets namn 9 

Hedersrådets officiella namn är Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kunniavaltuuskunta, på 10 
svenska Aalto-universitetets studentkårs hedersråd, på engelska The Honorary Council Of Aalto 11 
University Student Union. 12 

4 § Uppgifter 13 

Hedersrådet hjälper studentkåren att främja sina medlemmars samhälleliga, sociala, 14 
intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll 15 
i samhället. Hedersrådet främjar och stärker växelverkan mellan studentkåren och samhället i 16 
övrigt genom att förmedla kontakter samterbjuda studentkåren synpunkter på samhälleliga 17 
förändringar och studentkårens roll i dessa.  18 

5 § Sammansättning 19 

Hedersrådet har högst 12 medlemmar. Delegationen utser hedersrådets ordförande och 20 
medlemmar. 21 

En medlem i hedersrådet ska i regel vara nuvarande eller tidigare medlem i studentkåren eller 22 
dess föregångarstudentkårer. Till hedersrådet kan även kallas en annan person som mycket 23 
förtjänstfullt verkat för studentkårens syften.  24 

Medlemmarna i hedersrådet ska representera Aalto-universitetets olika områden så mångsidigt 25 
som möjligt. 26 

En medlem i hedersrådet kan skriftligen begära avsked under pågående mandatperiod. Begäran 27 

riktas till styrelsen för Aalto-universitetets studentkår, som för den till studentkårens delegation 28 
där den behandlas som ett beslutsärende. 29 

6 § Hedersrådets och medlemmarnas mandatperioder 30 

Mandatperioden för ett hedersråd är 3 år. När mandatperioden upphör följs det förfarande om 31 
utnämnande av medlemmar som beskrivs i paragraf 7. 32 

När hedersrådets mandatperiod upphör byts högst hälften av dess medlemmar ut. När 33 
hedersrådets mandatperiod upphör kan en sådan medlem som oavbrutet verkat i hedersrådet 34 
under tre 3-årsperioder inte längre fortsätta som medlem. 35 

7 § Utnämnande och komplettering 36 

Studentkårens styrelse, delegationens medlemmar och tidigare medlemmar i hedersrådet kan 37 
föreslå personer för utnämning. Är det tidigare hedersrådet aktivt verksamt vid den tidpunkt då 38 
det nya hedersrådet tillsätts ska det tidigare hedersrådet höras i anknytning till förslagen om 39 
nya medlemmar. 40 

Delegationen fattar beslut om komplettering av hedersrådet på styrelsens förslag. I samband 41 
med kompletteringen hör styrelsen kontinuitetskommittén, ekonomiutskottet och hedersrådet.  42 

 43 

II KAPITLET. SAMMANTRÄDEN OCH BESLUTSFATTANDE 44 

8 § Sammanträden 45 



Hedersrådet sammanträder tillräckligt ofta för att uppfylla sitt syfte, dock minst en gång om 46 
året. Hedersrådet sammanträder också när studentkårens styrelse anser det ytterst nödvändigt. 47 
Hedersrådet sammankallas av sin ordförande eller om denna är förhindrad av vice ordföranden. 48 
Generalsekreteraren ansvarar för att skicka möteskallelser och fungerar även som 49 
mötessekreterare. Hedersrådet väljer en vice ordförande inom sig. 50 

Närvarorätt på hedersrådets sammanträden har förutom hedersrådets medlemmar, 51 
studentkårens styrelse och generalsekreterare även delegationens ordförande, chefen för 52 
ekonomikontoret samt Aalto-universitetets rektorat. 53 

9 § Beslutsfattande 54 

Hedersrådet kan fatta beslut i frågor som berör rådet självt samt beslut genom vilka 55 
rekommendationer ges till studentkåren. Sådana beslut kan fattas i den utsträckning som 56 
beslutsrätten inte enligt studentkårens stadgar tillkommer ett annat av studentkårens organ. I 57 
beslutsfattandet följer hedersrådet studentkårens stadgar och allmän mötespraxis. 58 

III KAPITLET. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 59 

10 § Arbetsgrupper och arbetsutskott 60 

Vid behov kan hedersrådet grunda arbetsgrupper eller utnämna ett arbetsutskott inom sig. När 61 
dessa tillsätts ska deras uppdrag, mandatperiod, ordförande och medlemmar fastställas. 62 

11 § Ändring och ikraftträdande 63 

Ändringar i detta reglemente kan göras på delegationens sammanträde med absolut majoritet. 64 

Delegationen har godkänt detta reglemente på sitt sammanträde 3/2015. 65 


