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Syfte, organisation och verksamhetsområde
§1

Detta reglemente gäller Sjuksköterskesektion (SSEK) inom Medicinska Föreningen
(MF), utöver vad som anges i Medicinska Föreningens i Stockholms(MF) stadgar 11
kapitlet.

§2

Sjuksköterskesektionen är en sektion inom MF. Sektionen sammansluter de studerande
vid Sjuksköterskeprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet,
specialistsjuksköterskeprogram, Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i
magnetisk resonanstomografi och kompletterande utbildning för sjuksköterskor från
land utanför EU/EES och Schweiz vid Karolinska Institutet och representerar dessa
inom MF och i de sammanhang som nämns i detta reglemente.

§3

Sektionens beslutande organ är sektionsstinget vars ledamöter är samtliga
sektionsmedlemmar. Sektionen leds av sektionsordförande med stöd av vice
sektionsordförande.

§4

SSEKs syfte är att arbeta med utbildningsfrågor samt studiesociala frågor och
internationaliseringsfrågor som gäller sektionsmedlemmarnas utbildning, dessutom att
värna sektionsmedlemmarnas gemensamma intressen samt alstra och vidmakthålla ett
gott kamratskap inom sektionen.

§5

Sektionens medlemmar är de studenter som är registrerade på de utbildningar som
sektionen sammansluter vilka också är medlemmar av MF.

Ekonomi
§7

Sektionens verksamhet finansieras genom anslag i MF:s budget samt eventuella bidrag
som sektionen har tilldelats utöver detta.

§8

Sektionsstyrelsen har beslutanderätt för hela det belopp som för sektionen finns
upptaget i budgeten.

§9

Sektionen skall årligen till Förvaltningsutskottet på anmodan inlämna äskan till
Medicinska Föreningens budget för nästkommande år.
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Sektionsting
§10

Sektionsting är öppna för alla studerande på de utbildningar som sektionen
sammansluter, vilka har närvaro- och yttranderätt.
Sektionstingen kan vid behandling av känsliga personfrågor med 5/6 majoritet besluta
att förhandling skall ske bakom lykta dörrar. Endast sektionsmedlemmar har då rätt att
närvara och behandla aktuellt ärende.

§11

Sektionstinget sammanträder på kallelse av sektionsordförande, vice sektionsordförande
eller minst 1/4 av sektionsstyrelsens ledamöter. MF:s styrelse eller Inspektor har rätt att
påkalla sektionsmöte för behandling av MF:s styrelse eller Inspektor angiven fråga.
Kallelse till sektionsting skall vara studenterna vid sjuksköterskeprogrammet,
röntgensjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen tillhanda
senast en vecka innan mötet.

§12

Sektionstinget åläggs att
a. bland sektionens medlemmar utse sektionsordförande, vice sektionsordförande,
studentrepresentant er till programnämnden, studentrepresentant från studiesociala
kommittén, studentrepresentant från studenternas internationella kommitté (SINK),
studentrepresentant från kursplanerådet, representant från festkommittén och
sektionssekreterare
b. att utse representanter/ledamöter i de organ där sektionen ska vara representerad
c. besluta om kårens och sektionens ställningstaganden i frågor som berör de
utbildningar som sektionen omfattar
d. till MF:s Styrelse eller Fullmäktige hänskjuta frågor som inte ankommer på
sektionstinget att besluta om
e. tillse att intressena för de studenter som sektionen representerar tillgodoses
f. besvara remisser som tillställts sektionen av MF:s Styrelse eller Fullmäktige
g. besluta om användning av de till sektionen budgeterade medlen
h. välja ledamöter i sektionens arbetsgrupper
i. föreslå Styrelsen utdelning av stipendier som kan tilldelas sektionens studenter

§13

Sektionstinget är beslutmässigt då minst 1/2 av SSEK:s styrelseledamöter närvarar och
kallelse till mötet har skett i föreskriven ordning.

§14

Beslut på sektionstingen fattas med enkel röstövervikt. Varje närvarande
sektionsmedlem har en röst. Vid lika röstetal har sektionsordförande utslagsröst. Vid
lika röstetal vid personval avgörs valet genom lottning. Omröstning sker öppet, i
personfrågor kan dock om sektionsmedlem så begär, sluten omröstning genomföras.

§15

Vid sektionsting skall protokoll föras. För detta svarar sektionssekreteraren. Protokoll
skall efter justering i original lämnas till kårexpeditionen.

Sektionens representation
§16

SSEK representerar de studerande på de utbildningar som sektionen omfattar genom
utsedda representanter i följande organ:
 Programnämnd 1 och dess underordnade organ
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Programnämnd 6 och dess underordnade organ för
Röntgensjuksköterskeprogrammet och Magisterprogrammet i magnetisk
resonanstomografi
 Programnämnd 9 och dess underordnade organ för Barnmorskeprogrammet och
specialistsjuksköterskeprogrammen
Valbar som studentrepresentant för sektionen är sektionsmedlem.
§17

Antalet studentrepresentanter i ovanstående organ preciseras av respektive organ.
Sektionstinget ansvarar för att välja dessa studentrepresentanter.

§18

Om en av sektionstinget vald studentrepresentant önskar bli entledigad från sitt uppdrag
skall detta av studentrepresentanten anmälas till sektionsordföranden, vilken har att
tillse att ärendet behandlas på nästkommande sektionsmöte.

§19

Sektionssekreteraren svarar för att valda eller entledigade
ledamöter/studentrepresentanter i §16 nämnda organ snarast efter valet rapporteras till
respektive organ samt till kårexpeditionen.

§20

Studentrepresentanter nämnda i §16 väljs vid SSEKs stormöte på höstterminen (HT).
Omval sker varje år. Om något mer val måste ske under året kan det hållas vid ett
vanligt sektionsmöte.

§21

Om en studentrepresentant inte sköter sitt uppdrag adekvat, exempelvis genom att
upprepade gånger utebli från möten utan att anmäla förhinder, kan sektionsstyrelsen ge
denna en skriftlig varning. Om ingen bättring sker kan den aktuella
studentrepresentanten bli ofrivilligt entledigad. Detta sker genom omröstning av
sektionstinget med minst 5/6 majoritet. Ny representant väljs snarast.

Särskilda befattningshavare
§22

Bland SSEK:s medlemmar skall utses sektionsordförande, vice sektionsordförande,
sektionssekreterare, studentrepresentant till programnämnden, studentrepresentant till
SINK (Sjuksköterskeutbildningens Internationella kommitté), studentrepresentant till
studiesociala kommittén och studentrepresentant till kursplanerådet. Valbar är
sektionsmedlem.

§23

Sektionsordförande är SSEK:s främste företrädare och leder sektionsmötena.

§24

Vice sektionsordförande stödjer sektionsordföranden i dennes arbete och ställföreträder
sektionsordföranden vid dennes frånvaro.

§25

Sektionssekreteraren för protokoll vid sektionsmöte och svarar för ärende- och
posthantering samt är sektionsordförande och vice sektionsordförande behjälpliga i
styrelsearbetet.

§26

SSEK:s studentrepresentanter i programnämnden företräder SSEK i
programnämndsfrågor och representerar SSEK i sjuksköterskeprogrammets
programnämnd.
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§27

SSEK:s studentrepresentanter i SINK företräder SSEK i internationaliseringsfrågor och
representerar SSEK i SINK.

§28

SSEK:s studentrepresentant i studiesociala kommittén företräder SSEK i studiesociala
frågor och representerar SSEK i Studiesociala kommittén.

§29

SSEK:s studentrepresentant i kursplanerådet företräder SSEK i frågor gällande
sjuksköterskeutbildningens kursplaner och representerar sektionen i kursplanerådet.

§30

Varje kurs inom sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och
specialistsjuksköterskeprogrammen ha rätt att utse 1-2 personer som representerar
kursen som ledamöter på sektionstingen. Dessa kallas terminsrepresentanter.

§31

Terminsrepresentanten väljs på sektionsting. Endast sektionsmedlem som är inskriven
på aktuell kurs kan väljas att representera denna. Valet sker vid kursstart i början av
varje termin.

§32

Val av terminsrepresentanter samt tid och plats för detta skall utlysas genom muntligt
meddelande till kursen, genom studentmailen eller anslag på för kursen vedertagen
anslagstavla, senast en vecka i förväg.

§33

Vid val av terminsrepresentant har varje person som är inskriven vid kursen och är
närvarande vid valet, en röst. Den person som erhåller flest röster väljs till
terminsrepresentant. Vid lika antal röster avgör lotten. Sluten votering ska genomföras
om så begärs.

Sektionsstyrelsen
§34

SSEK:s styrelse skall bestå minst av följande:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

§35

Sektionsordförande
Vice sektionsordförande
Sektionssekreterare
Studentrepresentant från Programnämnden
Studentrepresentant från SINK
SSEK:s studentrepresentant i MF:s Fullmäktige (FUM)
Studentrepresentant från studiesociala kommittén
Studentrepresentant från kursplanerådet
Studentrepresentant från SSEK:s festkommitté
Sektionsstyrelsen åläggs att:

o
o
o

Bereda frågor inför sektionsting
Se till att beslut från sektionsting, sektionsstyrelsemöte samt MF verkställs
Fatta beslut i de frågor som ankommer dem
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Sektionsstyrelsemöten
§36

Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av sektionsordförande eller minst 1/4 av
ledamöterna. Kallelse till styrelsemötet skall vara ledamöterna tillhanda senast en vecka
i förväg. Sektionsstyrelsen eller Inspektor har rätt att påkalla styrelsemöten för
behandling av sektionsstyrelsen eller Inspektor angiven fråga.

Val till sektionsstyrelsen
§37

Terminsrepresentanten väljs på sektionsting. Endast sektionsmedlem som är inskriven
på aktuell kurs kan väljas att representera denna. Valet sker vid kursstart i början av
varje termin.

§38

Posterna till SSEK:s styrelse skall utlysas minst 1 månad i förväg. Detta görs av
valkommittén som väljs i juni av sektionstinget. Valkommitténs ansvarsområden är att
hantera valärenden i SSEK, se till att val hanteras enligt SSEK:s reglemente, erbjuda
hjälp i valprocesser om det behövs samt besluta om omval vid invändningar mot hållet
val.

§39

Namn och kontaktuppgifter för valda ledamöter till SSEK:s styrelse skall snarast
meddelas sektionssekreteraren så att denna kan meddela berörda.

§40

Sektionsmedlem som har invändningar att anföra gentemot valets genomförande skall
inom två veckor anmäla detta till valkommittén. Valkommittén kan då besluta att
genomföra omval i det aktuella valet.

§41

Sektionsstyrelsen är beslutmässigt om minst 1/2 av SSEK:s styrelseledamöter närvarar
och kallelse till mötet har skett i föreskriven ordning.

Kontaktperson
§42

En ledamot i MF:s styrelse är utsedd till SSEKs kontaktperson (styrelsekontakt). Denne
har att vara sektionen behjälplig när det gäller att uttrycka sektionens åsikter och föra
fram förslag från sektionen i MF:s styrelse.

Ändring av reglementet
§43

Om ändring av reglementet är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar.
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