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Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft i samband med 

och efter valet till Fullmäktige 2023 
 

Tidigare lydelse av ändrade paragrafer Ny lydelse av ändrade paragrafer 

5.1.2 Fullmäktiges antal skall vara 

29. Antalet kan dock vara 

lägre i de fall som följer av 

5.1.7, 5.1.12 och 14.5.5.   

 I det fall att föreningen 

deltar i fusion med annan 

studentkår vid Karolinska 

Institutet kan antalet dock 

tillfälligt utökas med upp till 

två för varje ny sektion som 

bildas från annan studentkår 

som deltar i fusionen. 

5.1.2 Fullmäktiges antal skall vara 

23. Antalet kan dock vara 

lägre i de fall som följer av 

5.1.7, 5.1.12 och 14.5.5.   

 I det fall att föreningen 

deltar i fusion med annan 

studentkår vid Karolinska 

Institutet kan antalet dock 

tillfälligt utökas med upp till 

två för varje ny sektion som 

bildas från annan studentkår 

som deltar i fusionen. 

14.2.1 Av Fullmäktiges 29 mandat 

tillsätts högst femton direkt 

av Föreningens sektioner 

enligt 14.3. Övriga mandat 

tillsätts i allmänna, slutna 

och direkta personval bland 

Föreningens medlemmar 

enligt 14.4. 

14.2.1 Av Fullmäktiges 23 mandat 

tillsätts högst tolv direkt av 

Föreningens sektioner enligt 

14.3. Övriga mandat tillsätts 

i allmänna, slutna och 

direkta personval bland 

Föreningens medlemmar 

enligt 14.4.  

14.3 Val av ledamot jämte suppleant till 

fullmäktigemandat som ska tillsättas av 

sektion, sker genom beslut i dess 

sektionsstyrelse. Varje sektion ska välja 

en ledamot med en personlig suppleant. 

De till medlemsantalet tre största 

sektionerna ska dessutom välja en extra 

ledamot med personlig suppleant som 

kan beredas plats i Fullmäktige i mån av 

plats. Valnämnden ska skriftligen 

informera sektionsstyrelserna om valet 

14.3 Val av ledamot jämte suppleant till 

fullmäktigemandat som ska tillsättas av 

sektion, sker genom beslut i dess 

sektionsstyrelse. Varje sektion ska välja 

en ledamot med en personlig suppleant. 

De till medlemsantalet tre största 

sektionerna ska dessutom välja en extra 

ledamot med personlig suppleant som 

kan beredas plats i Fullmäktige i mån av 

plats. Valnämnden ska skriftligen 

informera sektionsstyrelserna om valet 
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senast fyra veckor före det allmänna 

valets första valdag.  

 Meddelande om sektionsstyrelsens val 

ska ha inkommit skriftligen till 

valnämnden innan det allmänna valet har 

avslutats. 

senast fyra veckor före det allmänna 

valets första valdag. 

 Meddelande om sektionsstyrelsens val 

ska ha inkommit skriftligen till 

valnämnden innan det allmänna valet har 

avslutats. Om inget sådant meddelande 

har inkommit till valnämnden i rätt tid 

anses sektionens valda ledamot vara 

sektionsordföranden med vice 

sektionsordföranden som suppleant. 

14.4.8 Röstning sker genom att 

väljaren bland kandidaterna 

på valsedeln väljer högst fem 

kandidater som hen röstar 

på. Varje vald kandidat får 

av väljaren endast en röst.  

 

14.4.8 Röstning sker genom att 

väljaren bland kandidaterna 

på valsedeln väljer högst 

fyra kandidater som hen 

röstar på. Varje vald 

kandidat får av väljaren 

endast en röst.  

14.5.3 De för sektionerna 

reserverade mandaten 

tillsätts enligt följande:   

a. Ett mandat vardera 

fördelas till sektionerna i 

fallande storleksordning 

baserat på 

sektionsmedlemsantal så 

långt mandaten räcker.   

b. Om lediga mandat finns 

därefter fördelas dessa, 

så långt de räcker, i 

fallande storleksordning 

baserat på 

sektionsmedlemsantal 

till de tre största 

sektionerna.   

c. Om lediga mandat finns 

därefter ska de tillsättas 

genom det allmänna 

valet så att det totala 

antalet tillsatta mandat 

uppgår till 29.   

14.5.3 De för sektionerna 

reserverade mandaten 

tillsätts enligt följande:   

a. Ett mandat vardera 

fördelas till sektionerna i 

fallande storleksordning 

baserat på 

sektionsmedlemsantal 

så långt mandaten för 

sektioner räcker.   

b. Om lediga mandat finns 

därefter fördelas dessa, 

så långt de räcker, i 

fallande storleksordning 

baserat på 

sektionsmedlemsantal 

till de tre största 

sektionerna.   

b. Om lediga mandat finns 

därefter ska de tillsättas 

genom det allmänna 

valet så att det totala 
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d. De av sektionerna valda 

suppleanterna är 

personliga suppleanter 

till en av sektionen 

bestämd ledamot.   

e. Vid lika antal 

sektionsmedlemmar hos 

två eller fler sektioner 

avgör lotten i vilken 

ordning mandaten ska 

fördelas. 

antalet tillsatta mandat 

uppgår till 23.   

c. De av sektionerna valda 

suppleanterna är 

personliga suppleanter 

till en av sektionen 

bestämd ledamot.   

d. Vid lika antal 

sektionsmedlemmar hos 

två eller fler sektioner 

avgör lotten i vilken 

ordning mandaten ska 

fördelas. 

  

 

Den nya lydelsen av 5.1.2 ska tillämpas för första gången på det fullmäktige som tillträder i november 2023. 

De nya lydelserna av 14.2.1, 14.3, 14.4.8 och 14.5.3 ska tillämpas för första gången på det ordinarie valet till 

Fullmäktige 2023. 


