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Instruktion för representanter i externa organ 
 
(Tidigare: Instruktion för av föreningen valda representanter vid organ tillhörande 

Karolinska Institutet och andra organ) 

 
Antagen: 1984-11-07 

Ändrad: 1986-12-03, 2004-12-15, 2013- 04-24 

 

 
§1 Övergripande uppgifter 

Såsom representant för Medicinska Föreningen i Karolinska Institutets organ och 

andra externa organ åligger det representanten: 

a) att föra fram förslag som har väckts inom Föreningen och som ska behandlas 

inom aktuellt organ, 

b) att verka för att förslag som Föreningen stöder genomförs och att förslag som 

Föreningen inte stöder inte genomförs, 

c) att informera berörda organ inom Medicinska Föreningen om frågor, som kan 

komma att påverka den fortsatta verksamheten, vilka upptagits inom aktuellt 

organ samt att i övrigt återrapportera sin verksamhet. 

 Motsvarande regler som för representant i externt organ enligt denna instruktion, 

gäller för studentrepresentant som deltar i samråd med enskild beslutsfattare enligt 

2 kap. 14 § 2 st Högskoleförordningen. 

 
§2 Val, entledigande och krav på medlemskap 

 Föreningens representanter i externa organ väljes i enlighet med ”Instruktioner för 

hur ledamöter i organ där Medicinska Föreningen är representerad skall utses”. 

Representant entledigas av samma organ som äger välja representanten eller av 

Fullmäktige. 

 Representant i externt organ ska vara medlem i Medicinska Föreningen under hela 

mandatperioden.  

 
§3 Ansvarsförhållanden 

Representant ansvarar för sin verksamhet inom aktuellt organ inför kårfullmäktige. 

 
§4 Kontaktorgan 

För varje representationsuppdrag i ett extern organ skall det finnas ett organ inom 

kåren, ett s.k. kontaktorgan, som representanten rapporterar till och tar emot 

instruktioner ifrån. Vilket organ som är kontaktorgan för vilket uppdrag avgörs 

genom nedanstående uppställning: 
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Det externa organets verksamhetsområde Kontaktorgan 

Frågor som berör endast en utbildning/grupp av 

närliggande utbildningar 

Respektive sektion 

Övergripande utbildningsfrågor och 

utbildningsfrågor som berör flera utbildningar 

Utbildningsrådet/styrelsen 

Övergripande studiesociala frågor och 

arbetsmiljöfrågor 

Studiesociala rådet/styrelsen 

Forskarutbildningsfrågor Doktorandsektionen 

Övergripande internationaliseringsfrågor Internationella nämnden 

Tjänstetillsättnings- och utnämningsärenden vid 

KI 

Styrelsen/doktorandsektionen 

Frågor rörande KI:s organisation Styrelsen 

Forskningsfrågor Styrelsen/doktorandsektionen 

Kulturfrågor Kulturutskottet 

Biblioteksfrågor Utbildningsrådet/styrelsen 

Frågor rörande jämställdhet, jämlikhet och 

likabehandling 

Likabehandlingsnämnden 

Frågor som berör Solvik Sportstugunämnden 

Samarbetsorgan mellan studentkårer Styrelsen 

 

Representanter i de organ som inte faller inom något verksamhetsområde i 

ovanstående uppställning har styrelsen som kontaktorgan. 

Motsvarande kontaktorgan som ovan gäller för studentrepresentant som deltar i 

samråd med enskild beslutsfattare enligt 2 kap. 14 § 2 st Högskoleförordningen 

Studerandeskyddsombuden har respektive sektion som kontaktorgan och ska i 

frågor som är gemensamma för flera utbildningar ha kontakt med 

huvudstudentskyddsombudet (och biträdande dito). Huvudstudentskyddsombudet 

(och biträdande dito) ska ha styrelsen och Studiesociala rådet som kontaktorgan. 

 
§5 Framförande av kårens åsikter 

 Det åligger representant att för organet framföra vilka åsikter MF har vilka baseras 

på följande: 

1. Stadgarna, reglementen och instruktioner 

2. Verksamhetsplanen 

3. Kårens åsiktsdokument 

4. Särskilt beslut om ställningstagande i det specifika ärendet 

5. Enskilda beslut i övergripande och liknande ärenden 

 

Om vägledning om vilka åsikter som ska framföras inte finns inom ovanstående 

dokument och beslut skall representanten ta kontakt med sitt kontaktorgan för 

instruktioner enligt 7 §. 
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§6 Återrapportering 

Det åligger representant att rapportera till kontaktorganet vilka ärenden av 

betydelse för de studerande som behandlas i det organ där hen representerar kåren 

och vilken hållning hen därvid har intagit. Representanten bör föreslå för organet 

vilken ställning som hen anser vara lämplig att intaga i de frågor som det externa 

organet behandlar. 

 
§7 Instruktioner till representanter om kårens ställningstaganden 

och ställning att intaga 

 Kontaktorganet kan instruera representanten om vilken åsikt hen skall framföra 

som representant för kåren. Till ledning för sådana instruktioner har 

kontaktorganet att iaktta dokument och beslut enligt 5 § punkt 1-3 och 5. Om 

kontaktorganet inte kan besluta om instruktion till representant, skall 

kontaktorganet hänvisa frågan till ett organ som får besluta i ärendet. När 

kontaktorganet har lämnat instruktioner till en representant åligger det 

representanten att framföra de åsikter som hen har blivit instruerad om. 

 
 


