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Reglemente för Utbildningsrådet (UR) 

Fastställt: 2004-12-15 

Ändrat: 2020-11-21 

Övergripande uppgift 

§1 Utbildningsrådet har till uppgift att samordna sektionerna i utbildningsfrågor och att utarbeta kårens 
ställningstaganden i för flera utbildningar gemensamma utbildningsfrågor. 

Sammansättning 

§2 Om Utbildningsrådets sammansättning är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar.  

Ansvarsförhållande 

§3 Utbildningsrådet ansvarar i sin verksamhet i första hand inför Styrelsen och ytterst inför Fullmäktige. 

Sammanträdesformer, beslutsregler, kallelser, protokoll etc. 

§4 För Utbildningsrådet gäller vad som är föreskrivet för råden och beredande organ i Medicinska Föreningens 
stadgar. 

Verksamhet 

§5 Utbildningsrådet åligger: 
a) att för Fullmäktige utarbeta förslag till Föreningens åsikter i lokala utbildningsfrågor, 
b) att i övrigt utarbeta Föreningens åsikter i utbildningsfrågor som omfattar flera utbildningar vid 

Karolinska Institutet utifrån av Fullmäktige och Styrelsen fattade beslut, 
c) att samordna sektionerna i för dem gemensamma utbildningsfrågor, 
d) att samordna Föreningens representanter i organ vid Karolinska Institutet vilka behandlar 

övergripande utbildningsfrågor, 
e) att mottaga rapporter från och utfärda instruktioner för Föreningens representanter i organ vid 

Karolinska Institutet vilka behandlar övergripande utbildningsfrågor, 
f) att utse Mäster enligt särskild instruktion, 
g) att vid sina sammanträden föra protokoll, 
h) att efter tilländalupet verksamhetsår till Styrelsen avgiva verksamhetsberättelse. 

Ordförande 

§6 Utbildningsrådets ordförande (URO) åligger: 
a) att inför Styrelsen och Fullmäktige föra rådets talan, 
b) att föra det ekonomiska ansvaret för rådets verksamhet, 
c) att leda rådets arbete, 
d) att kalla till sammanträden med rådet. 

Vice ordförande 

§7 Utbildningsrådets vice ordförande åligger att vid ordförandens förfall fullgöra samtliga dennas 
arbetsuppgifter samt att i övrigt vara ordföranden behjälplig. 
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Sekreterare 

§8 Utbildningsrådets sekreterare åligger:  
a) att vid rådets sammanträden föra protokoll, 

b) att på ordförandens anmodan ordna kallelser och andra av utskottets utskick,  

c) att tillsammans med ordföranden ta ställning till inkommande post, 

d) att ombesörja arkivering av utskottets handlingar. 

Ledamöter och adjungerade 

§9 Varje sektion har att utse en ledamot och en suppleant till Utbildningsrådet. Studentrepresentant i organ vid 
Karolinska Institutet vilka behandlar övergripande utbildningsfrågor är ständigt adjungerade till rådet. 

Befattningshavare 

§10 Rådet kan inom sig utse de övriga befattningshavare som verksamheten kräver och till dessa delegera 
uppgifter. 


