Arbetsinstruktion för Studeranderådet
1. Studeranderådets sammansättning och funktion
1.1 Studeranderådet (SR) är förbundsstyrelsens beredningsorgan i frågor som rör
förbundets studerande.
Studeranderådet representerar förbundets studerandemedlemmar.
1.2 Studeranderådet utgörs av:
- två representanter från varje universitetsförankrad lokalförening (SPFS)
- de två ordinarie studerandeledamöterna i förbundsstyrelsen samt
- Studeranderådets ordförande och vice ordförande.
1.3 Studentföreningarnas representanter väljs för ett år i taget, med möjlighet till
förlängning.
1.4 Studeranderådet väljer inom sig en styrgrupp för ett år i taget som representerar
hela Studeranderådet.
1.5 Studeranderådets (SR) funktioner är att:
- samordna studenternas arbete inom förbundet
- samordna verksamheten för de lokala studentföreningarna
- bevaka psykologutbildningens kvalitet
- att främja ett levande samtal kring psykologprofessionens framtid, samt medverka i
förbundets arbete att belysa hur arbetslivets regler och villkor påverkar studenten i sin
kommande yrkesutövning.
1.6 Studeranderådet ska tillse att det vid varje lärosäte finns en studentförening (SPFS).

1.7 Studeranderådet arbetar tillsammans med förbundets kansli i frågor som rör
rekrytering och medlemsvård gällande studerandemedlemmar.
1.8 Studeranderådet är en av förbundets remissinstanser.
1.9 Sammanträden i Studeranderådet leds av rådets ordförande. Vid sammanträden ska
föras protokoll, varav avskrift ska tillställas förbundsstyrelsen inom fem veckor.
1.10 Studeranderådet tar fram en verksamhetsplan vid sitt första sammanträde efter
rådskonferens eller kongress.
1.11 Studeranderådet avger verksamhetsberättelse till förbundsstyrelsen för det
gångna verksamhetsåret och till kongressen för den gångna kongressperioden.
1.12 Studeranderådet har kansliet till sitt förfogande för att fullfölja sitt uppdrag.
1.13 Studeranderådet har en egen budget för möten under året, men
rekryteringsmaterial och övriga kostnader går på andra budgetposter.

2. Studeranderådets styrgrupp
2.1 Vid Studeranderådets första möte efter rådskonferens eller kongress utser
Studeranderådet inom sig en styrgrupp.
2.2 Styrgruppen utgörs av Studeranderådets ordförande och vice ordförande samt
valda ledamöter.
2.3 Styrgruppen leder Studeranderådets arbete mellan rådets möten.
2.4 Styrgruppen verkställer Studeranderådets beslutade verksamhetsplan.
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2.5 Styrgruppen informerar regelbundet studerandeledamöterna i förbundsstyrelsen
om det fortlöpande arbetet.
2.6 Styrgruppen utser inom sig representanter med ansvar för kontakt gentemot
nationella och internationella föreningar som Sveriges Psykologförbund samarbetar
med på studentnivå.
2.7 Vid sammanträden ska föras protokoll, varav avskrift ska tillställas
förbundsstyrelsen inom fem veckor.

3. Studeranderådets ordförande
3.1 Studeranderådets ordförande väljs av kongressen respektive rådskonferensen för
en mandatperiod på ett år.
3.2 Ordförande ansvarar för att leda Studeranderådets arbete.

4. Studeranderådets vice ordförande
4.1 Studeranderådets vice ordförande väljs av kongressen respektive rådskonferensen
för en mandatperiod på ett år.
4.2 Vice ordförande är ställföreträdare till ordförande.

5. SPFS-representanterna i Studeranderådet
5.1 Två representanter väljs lokalt på varje lärosäte att representera utbildningsorten i
Studeranderådet.
5.2 Utsedda representanter ansvarar för kommunikationen mellan Studeranderådet
och studenterna på respektive utbildningsort.
5.3 Utsedda representanter ska skapa förutsättningar för de lokala föreningarna på
studieorterna (SPFS:erna) att informera och rekrytera samt arrangera PTP dagar och
sociala medlemsaktiviteter på lärosätet.
3 (4)

6. Studerandeledamöter i förbundsstyrelsen
6.1 De två ordinarie studerandeledamöterna i förbundsstyrelsen i Studeranderådet
ingår i Studeranderådet.
6.2 Studerandeledamöterna väljs av kongressen och ingår i rådet så länge de sitter i
förbundsstyrelsen.
6.3 Studerandeledamöterna i förbundsstyrelsen informerar Studeranderådet om
förbundsstyrelsens arbete.

7. Studeranderådet som valberedning
7.1 Studeranderådet utgör valberedning till förtroendeposter inom förbundet som
innehas av studenter. Studeranderådet bereder nomineringarna till de val som sker på
förbundets kongress eller rådskonferens.
7.2 Studeranderådet ansvarar för att utlysning och nomineringar till posterna sker i
god tid och på ett så transparent och demokratiskt sätt som möjligt.
7.3 Följande val (inkl. fyllnadsval vid behov) bereds av Studeranderådet:
•

två studerandeledamöter till förbundsstyrelsen (väljs för hela kongressperioden)

•

tre suppleanter till studerandeledamöter i förbundsstyrelsen (väljs för hela
kongressperioden)

•

ordförande och en vice ordförande för Studeranderådet (väljs på 1 år)

7.4 Endast studerandemedlem kan nomineras samt väljas till någon av posterna ovan.
7.5 Senast 30 dagar innan kongressen och 10 dagar innan rådskonferens ska förslag på
personer presenteras.
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