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1 Allmänt 

1.1 Namn 
Studentkårens namn är Tekniska Högskolans Studentkår. 

1.2 Ändamål 
THS har till huvudsakligt ändamål att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för studier vid Kungliga Tekniska högskolan. THS ska verka för god sammanhållning 
och kamratskap mellan de studerande vid Kungliga Tekniska högskolan 

1.3 Verksamhetsområde 
THS verksamhetsområde omfattar studerande vid Kungliga Tekniska högskolans (KTH) samtliga 
utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 

1.4 Sammansättning 
THS är en sammanslutning av studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

1.5 Grundprinciper 
THS har en demokratisk grundsyn och är religiöst och partipolitiskt obundet. 

1.6 Säte 
THS har sitt säte i Stockholm. 

1.7 Verksamhetsår 
THS verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni. 

1.8 Stadgeändring 
Stadgeändring är giltig om den beslutats med relativ majoritet på två ordinarie kårfullmäktigesammanträden 
på två på varandra följande verksamhetsår.  

Om ändringar görs i avsnitt som berör THS ändamål, THS organisation, rätt till inträde och utträde i THS, 
begränsat medlemskap i THS, medlemmarnas avgifter till THS, hur THS beslut tillkännages och rätten för 
KTHs styrelse att undanröja beslut som strider mot THS ändamål ska beslutet fastslås av KTHs styrelse. 

1.9 Tolkning av stadgarna 
Vid tveksamhet tolkas stadgarna i stigande ordning av kårstyrelsen, sakrevisorerna och 
stadgetolkningsnämnden.  

Stadgetolkningsnämnden består av inspektor, två sakrevisorer, talman och kårordförande. Inspektor leder 
stadgetolkningsnämnden. Om tvist uppkommer gällande tolkning av denna stadga ska 
stadgetolkningsnämnden avgöra frågan. Deras tolkning ska redovisas vid nästkommande 
kårfullmäktigesammanträde. 

1.10 Tillägg till stadgarna 
Sektionerna får antaga tillägg till dessa stadgar.  
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1.11 Föreskrifter utöver stadgarna 
Utöver stadgarna finns ytterligare detaljstyrande dokument. Dessa förtecknas i THS Reglemente som är 
direkt underställd denna stadga. 

1.12 Utträde och upplösning av THS 
För beslut om upplösning av THS krävs beslut med kvalificerad majoritet av kårfullmäktige på två 
kårfullmäktigesammanträden, på varandra följande verksamhetsår. 
 
Vid upplösning av THS tillfaller all egendom och kapital en stiftelse med avsikt att stödja studenter vid 
KTH. Vid utträde ur THS kan utträdande minoritet inte begära del av THS kapital eller egendom. 

1.13 Tillkännagivande av beslut 
Kallelser, möteshandlingar och justerade protokoll från samtliga organ ska hållas tillgängliga för 
medlemmarna, varvid fattade beslut anses tillkännagivna. Hur beslut tillkännages regleras av THS 
Reglemente. 

1.14 Undanröjande av beslut 
KTHs styrelse har rätt att undanröja beslut som uppenbart strider mot THS ändamål. Ett beslut får tas upp 
till prövning om detta begärs av antingen minst en tiondel av medlemmarna eller minst 100 medlemmar. 
Sådan begäran ska inges inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs. 

1.15 Inspektor 
Kårfullmäktige ska utse lärare vid KTH att vara inspektor med uppgift att stödja THS verksamhet.  

Inspektor har rätt att en gång per fråga riva upp det beslut som Inspektor anser strida mot Sveriges lag eller 
THS stadgar. Inspektors mandatperiod är två år. Inspektorn får sitta max tre mandatperioder i följd. 

1.16 Medlemmar 
Medlem är studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan som har erlagt av kårfullmäktige fastställd 
medlemsavgift. Medlemskap upphör då medlems studier vid Kungliga Tekniska högskolan avslutats, då 
medlem i behörig ordning blivit avskiljd från sina studier vid Kungliga Tekniska högkolan, då denne ej 
erlagt medlemsavgift för angiven period eller då denne hos THS frånsäger sig sitt medlemskap. En 
medlems rättigheter regleras i dessa stadgar och en medlems förmåner regleras av Kårstyrelsen.  

Stödmedlem är medlem som inte studerar vid Kungliga Tekniska Högskolan men önskar stödja THS 
genom erlagt av kårfullmäktige för stödmedlemskap fastställd avgift. Stödmedlem innehar ej rösträtt samt 
är ej valbar till Kårfullmäktige. Vidare regleras förmåner av Kårstyrelsen. 

Kårfullmäktige utser hedersmedlemmar. Dessa ska synnerligen ha främjat THS intressen och strävanden. 
Förslag till val av hedersmedlem ska vara framställt av kårstyrelseledamot, kårfullmäktigeledamot eller 
minst 10 kårmedlemmar. För att beslut om hedersmedlem ska bli gällande krävs kvalificerad majoritet. 
Faller fråga om val av hedersmedlem införes varken förslag eller beslut i protokollet. 

Närmare bestämmelser rörande medlemskaps inträde och upphörande regleras i THS Reglemente. 

1.17 Sektionerna 
THS medlemmar är indelade i sektioner som svarar mot medlemmens utbildning eller utbildningsort, vid 
tveksamma fall avgör kårstyrelsen medlems sektionstillhörighet. Kårfullmäktige fattar beslut om inrättande 
och upplösande av sektioner. 
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I övrigt regleras sektionernas verksamhet av THS Reglemente. 

1.18 Ansvar 
För beslut fattat vid sammanträde är närvarande ledamot ansvarig om han eller hon inte reserverat sig. 
Ledamot är dock inte personligen ekonomiskt ersättningsskyldig såvida han eller hon inte gjort sig skyldig 
till brott, grov oaktsamhet eller uppsåt. 

1.19 Beslutsnivåer 
THS tillämpar relativ majoritet (flest röster), kvalificerad majoritet (2/3) och enhällighet (samtliga röster). 

2 Kårfullmäktige 

2.1 Allmänt 
Kårfullmäktige är THS högsta beslutande instans.  

2.2 Verksamhet 
Kårfullmäktige fattar beslut rörande THS organisation samt fastställer övergripande riktlinjer och den 
ekonomiska ramen för THS verksamhet. Kårfullmäktige ska även granska kårstyrelsens verksamhet och 
pröva ansvarsfrihet för densamma. Talmanspresidiet leder kårfullmäktiges arbete. 

2.3 Sammansättning 
Sektionerna utgör valkretsar i val till Kårfullmäktige. Kårfullmäktige består av en ledamot från varje 
valkrets och lika många utjämningsmandat som antal valkretsar. För att vara valbar som ledamot i 
kårfullmäktige krävs det att man är medlem i Tekniska Högskolans Studentkår. Fördelningen av 
utjämningsmandat för nästkommande verksamhetsår fastställs med hjälp av 
d'Hondts metod. Detta görs baserat på sektionernas medlemsantal 4 veckor innan ordinarie val till 
Kårfullmäktige. Inom varje valkrets väljs en suppleant, för valkretsar med fler än två mandat väljs 
ytterligare en suppleant. Suppleant ersätter frånvarande ledamot från samma valkrets med förhinder för 
helt eller del av möte.  

2.4 Sammanträden 
Kårfullmäktige ska avhålla ordinarie sammanträde minst en gång per termin. Sammanträden får ej hållas 
under tentamensperiod eller ferie.  

2.4.1 Ordinarie sammanträde 
Kallelse till ordinarie sammanträde ska av talman utsändas senast fyra veckor före sammanträdet.  

THS medlemmar har rätt att inlämna motion, interpellation eller misstroendeförklaring mot förtroendevald 
till kårfullmäktige. Ärende avsett att behandlas vid ordinarie sammanträde ska sändas till talman senast tre 
veckor före sammanträdet. 

Handlingar innehållande föredragningslista, propositioner, motioner, interpellationer, kårstyrelsens 
beredning av motioner, jämte övriga till sammanträdet hörande handlingar ska utsändas senast två veckor 
före sammanträdet. Valhandlingar behöver dock inte sändas ut på samma sätt som resterande handlingar. 
Spridning av valhandlingar regleras i reglementet. 

Medlemmar har rätt att inlämna följdmotion. Innefattar följdmotionen ändring av styrdokument måste 
dessa behandla samma styrdokument och avsnitt som det ursprungliga förslaget. Medlemmar har även rätt 
att inlämna enkel fråga.  Följdmotion och enkel fråga avsedd att behandlas vid ordinarie sammanträde ska 
sändas till talman senast en vecka före sammanträdet. 
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Följdmotioner, enkla frågor samt rapporter från förtroendevalda ska utsändas senast fem dagar före 
sammanträdet.   

Om särskilda skäl föreligger får talman besluta att sammanträdeshandlingar utsändes senare än ovan 
stadgat. Detta ska dock ske senast tre dagar innan sammanträdet och motiveras i protokollet. 

2.4.2 Extra sammanträde 
Vid extra kårfullmäktigesammanträde får endast sådant ärende behandlas, för vilket sammanträdet utlysts. 
Rätt att hos talman begära utlysande av extra kårfullmäktigesammanträde tillkommer inspektor, 
kårfullmäktige, kårstyrelsen, var och en av sakrevisorerna samt minst en tredjedel av antalet ordinarie 
kårfullmäktigeledamöter. Kallelse till extra sammanträde ska av talman utsändas senast en vecka före 
sammanträdet. Efter begäran om extra kårfullmäktigesammanträde ska ett sådant hållas inom fyra veckor. 

2.4.3 Rättigheter vid sammanträde 
THS medlemmar och hedersmedlemmar har närvarorätt vid kårfullmäktiges sammanträde. Utöver detta 
tillkommer följande rättigheter.  

• Kårfullmäktiges ledamöter samt tjänstgörande suppleanter har närvaro-, yttrande-, förslags- och 
rösträtt.  

• Kårstyrelsens ledamöter, inspektor samt sakrevisorer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.  

• Talmanspresidiet har närvaro- och yttranderätt samt förslagsrätt i formaliafrågor.   

• Föredragande, kandiderande, kårfullmäktiges suppleanter, THS sektionsordföranden, THS 
arvoderade, THS kanslichef har närvaro- och yttranderätt.  

Röstning via ombud är inte tillåten.  

Kårfullmäktige kan vid behov besluta om stängda dörrar, vilket utestänger dem med enbart närvarorätt. 
Detta kräver ett enhälligt beslut och ska motiveras i protokollet. 

2.4.4 Beslut 
Kårfullmäktige har rätt att fatta beslut vid sammanträde utlyst enligt 2.4.1 Ordinarie sammanträde eller 
2.4.2 Extra sammanträde då minst hälften av kårfullmäktiges ledamöter är närvarande vid omröstningen.  
 
Om mötet ej är beslutsmässigt har talman rätt att bordlägga punkter, ajournera och sedan avsluta mötet. 
  
Omröstning sker öppet förutom i personval så omröstning sker slutet om någon kårfullmäktigeledamot så 
begär. Vid lika röstetal skiljer lotten. Röstprotokoll ska föras om någon kårfullmäktigeledamot så begär.  
 
Kårfullmäktigeledamot får icke deltaga i omröstning rörande ansvarsfrihet för ledamoten själv.  
 
Kårfullmäktigesammanträde får ej besluta i ärende som inte upptagits på föredragningslistan. 

2.4.5 Personval 
Vid val till post med fler än två sökande till en plats sker en förberedande votering där varje 
kårfullmäktigeledamot har rätt att lägga sin röst på en av kandidaterna. De två kandidaterna som i den 
förberedande voteringen fått flest röster ställs sedan mot varandra i en huvudvotering.  

Vid val till sammanslutning där det finns fler sökande än antal poster sker valet enligt metod i THS 
Reglemente.  

2.4.6 Protokoll 
Vid kårfullmäktiges sammanträden ska minst beslutsprotokoll föras. Detta ska färdigställas och justeras 
senast två veckor efter sammanträdet. 
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2.5 Val till Kårfullmäktige 

2.5.1 Allmänt 
THS medlemmar väljer ledamöter och suppleanter i kårfullmäktige i fria, hemliga och direkt val. Tidpunkt 
för ordinarie val ska fastslås senast 31 december av kårfullmäktige. Valet ska vara genomfört senast 15 maj. 
Valförfarandet regleras av THS reglemente 

2.5.2 Valnämnden 
Valnämnden består av en ledamot från varje sektion och väljs efter fri nominering av kårfullmäktige. 
Mandatperioden sammanfaller med THS verksamhetsår. Valnämndens uppgift är att arrangera och 
övervaka val av kårfullmäktiges ledamöter och suppleanter samt fastställa antalet utjämningsmandat.  
 
Överklagan av valnämndens beslut ska anmälas till talman innan resultatet fastslagits av kårfullmäktige. Vid 
prövning av överklagan ska inspektor och sakrevisorerna biträda valnämnden 

2.5.3 Entledigande 

Kårfullmäktigeledamot eller av kårfullmäktige vald förtroendeman kan hos talman begära att bli entledigad 
från sitt uppdrag. 

3 Kårstyrelsen 

3.1 Allmänt 
Kårstyrelsen är kårfullmäktiges verkställande organ  

3.2 Verksamhet 
Kårstyrelsen verkställer kårfullmäktiges beslut och har ansvaret för den omedelbara ledningen av THS 
verksamhet och ekonomi i enlighet med kårfullmäktiges beslut.  

Kårstyrelsen är ansvarig för att bereda de ärenden som ska behandlas av kårfullmäktige, samt utlysa och 
bereda de val som ska genomföras av kårfullmäktige och som ej bereds av valberedningen eller regleras på 
annat sätt. Kårstyrelsen företräder THS mellan kårfullmäktiges sammanträden. 

Kårstyrelsen har, inom ramen för av kårfullmäktige uppsatt budget, ansvaret för THS personal och övriga 
arvoderade funktionärer. 

Vid förfall för av kårfullmäktige utsedd förtroendevald undantaget inspektor, sakrevisor samt ledamot av 
kårstyrelsen, valberedningen eller valnämnden är kårstyrelsen skyldig att fyllnadsvälja en eller flera personer 
för tiden fram till nästkommande kårfullmäktigesammanträde. 

Det åligger avgångna kårstyrelseledamöter att upprätta en verksamhetsberättelse senast den 15 oktober 
nästkommande verksamhetsår. 

3.3 Sammansättning 
Kårstyrelsen väljs genom personval av kårfullmäktige och består av kårpresidiet samt fyra till sex 
ledamöter. Kårpresidiet består av ordförande och vice ordförande. 

3.4 Kårpresidiet 
Kårpresidiet består av kårordförande och vice kårordförande. Om styrelsen inte kan ta ett per capuslam-
beslut enligt §3.6.4, eller om ett ärende har överlåtits till kårpresidiet så har dem rätt att fatta ett s.k. 
presidiebeslut i frågan. Kårpresidiet ansvarar då inför kårstyrelsen för de åtgärder som vidtagits och de ska 
skriftligen anmälas till nästföljande styrelsesammanträde. Vid förfall av kårordförande eller vice 
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kårordförande ska ett extra kårfullmäktigesammanträde utlysas. Vid förfall av kårordförande övertar vice 
kårordförande dennes stadgade uppgifter tills ny kårordförande är vald. 

3.5 Mandatperiod 
Kårpresidiet har mandatperiod från första juli till sista juni. Övriga ledamöter i kårstyrelsen har ett års 
mandatperiod med start första juli alternativt första januari. 

3.6 Sammanträden 

3.6.1 Ordinarie sammanträden 
Kallelse till ordinarie sammanträde ska av kårordförande utsändas senast en vecka före sammanträdet.  

Föredragningslista och samtliga handlingar till sammanträdet ska utsändas minst fyra dagar före 
sammanträdet. Valhandlingar behöver dock inte sändas ut på samma sätt som resterande handlingar. 
Spridning av valhandlingar regleras i reglementet. Om särskilt skäl föreligger får kårordförande besluta att 
sammanträdeshandlingar utsändes senare. Detta ska dock motiveras i protokollet. 

3.6.2 Extra sammanträden 
Rätt att hos kårordförande begära utlysande av extra kårstyrelsesammanträde tillkommer inspektor, minst 
två av kårstyrelsens ledamöter eller en sakrevisor. För extra kårstyrelsesammanträde kan kårordförande 
besluta om kortare kallelsetid. Efter begäran om extra kårstyrelsesammanträde ska ett sådant hållas inom 
en vecka. 

3.6.3 Rättigheter vid sammanträde 
THS medlemmar och hedersmedlemmar har närvarorätt vid kårstyrelsens sammanträde. Utöver detta 
tillkommer följande rättigheter.  

• Kårstyrelsens ledamöter har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. 

• Inspektor och sakrevisorer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

• Föredragande, kandiderande, kårens heltidsarvoderade, THS kanslichef, THS informatör har 
närvaro- och yttranderätt.  

Kårstyrelsen kan vid behov besluta om stängda dörrar vilket utestänger dem med enbart närvaro- och 
yttranderätt, undantag görs för personer som adjungeras. Detta kräver ett enhälligt beslut och ska 
motiveras i protokollet. 

3.6.4 Beslut 
Kårstyrelsen har rätt att fatta beslut vid sammanträde utlyst enligt 3.6.1 Ordinarie sammanträde eller 3.6.2 
Extra sammanträde då minst hälften av kårstyrelsens ledamöter är närvarande vid omröstningen. 

Omröstning sker öppet förutom i personval då omröstning sker slutet om någon styrelseledamot så begär. 
Mötesordförande har vid lika röstetal utslagsröst, vid val skiljer lotten. Röstprotokoll ska föras om någon 
styrelseledamot så begär.  

Kårstyrelsesammanträde får ej besluta i ärende som inte upptagits på föredragningslistan. 

Om ett beslut inte kan vänta och måste tas innan ett ordinarie styrelsemöte så kan styrelsen ta ett per 
capsulam-beslut. Vid ett sådant beslut krävs det en kvalificerad majoritet. Beslutet skall även skickas till 
revisorerna och bifogas till nästkommande styrelsemöte för transparensens skull.  

3.6.5 Protokoll 
Vid kårstyrelsens sammanträden ska minst beslutsprotokoll föras. Detta ska färdigställas och justeras senast 
två veckor efter sammanträdet. 
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4 Revision och ansvarsfrihet 

4.1 Auktoriserad revisor 
THS, kårstyrelsen och samtliga befattningshavare ska fortlöpande granskas av en auktoriserad revisor med 
avseende på räkenskaper och förvaltning. Den auktoriserade revisorn utses av kårfullmäktige. 

4.2 Sakrevisorer 
Sakrevisorerna ska för kårfullmäktiges räkning granska THS verksamhet i förhållande till stadgarna och 
kårfullmäktiges beslut. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av räkenskaper och övriga handlingar. 

4.3 Revisionsberättelse 
Över den företagna revisionen ska avgivas berättelse senast 30 oktober. Berättelsen ska innefatta yttrande i 
fråga om ansvarsfrihet beträffande förvaltningen för berörda organ och befattningshavare samt särskilt 
yttrande över verksamheten. Avgångna kårstyrelseledamöter ska lägga fram en verksamhetsberättelse över 
THS verksamhet tillsammans med revisionsberättelsen. 

4.4 Ansvarsfrihet 
Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen och redaktörerna prövas av kårfullmäktige. 

Frågan om ansvarsfrihet på sektionsnivå prövas och beslutas av respektive sektionsmöte. 

5 Ekonomi 

5.1 Firmateckning 
THS firma tecknas, förutom av kårstyrelsen, av den eller de personer kårstyrelsen utser. 

5.2 Förvärv och avyttrande av fast egendom 
För beslut om överlåtelse eller förvärv av fast egendom, byggnad på ofri grund eller tomträtt erfordras av 
kårfullmäktige kvalificerad majoritet på två av varandra följande möten.  

5.3 Byggnadsfonden 
THS ska för tryggande av sina byggnader ha en byggnadsfond. Minst en tiondel av årets kåravgifter ska 
avsättas till byggnadsfonden. För att beslut om disposition av fondmedel erfordras hos kårfullmäktige 
beslut med kvalificerad majoritet.  


