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i Allman arbetsordning for styrelser och namnder inom Linlcopings universitet
Den allmanna arbetsordningen ar tillamplig for saval universitetsstyrelsen som styrelser och namnder inom Linlcopings universitet. Varje styrelse/namnd har raft att
for sin egen verksamhet gory de tillagg som bedoms erforderliga.
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1.i Ordforanden och huvudforedragande
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Med ordforande ayses den person som sarsldlt utsetts till att leda och planera styrelsens/namndens verksamhet. For verlcsamheten loan vidare en vice ordforande
vara utsedd och som vid behov tjanstgor som ordforande i den ordinarie ordforandens franvaro. Med huvudforedragande ayses den chef eller forestandare som
narmast ansvarar for den lopande verksamheten inom styrelsens/namndens ansvarsomrade.
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Ordforanden forutsatts samrada med huvudforedraganden i arenden av betydelse
for styrelsens/namndens arbete
1.2 Sammantradestider
Styrelsen/namnden slca senast fore utgangen av november manadarligen besluta
om villca ordinarie sammantradestider som ska galla narmast foljande verksamhetsar. Styrelsen/namnden beslutar oclesa om e~ctra sammantrade. I bradslcande fall
lean beslut om extra sammantrade fattas av ordforanden.
Styrelsenfor utbildningsuetenskap sammantrader minst ire ganger per termin.
i.3 Beredningsforslag
Innan kallelse till sammantrade jamte foredragningslista och ovriga handlingar
sands till styrelsens/namndens ledamoter slca ordforanden medges mojlighet att to
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del av forelcommande forslag till beslut(beredningsforslag).
Arenden till siyrelsens sammaniraden bereds au en tjansteman feller motsuarande)utsedd au ordforanden eller kanslichefen. Arenden ska beredas ca ire
veckor finnan sammaniradet.Foredragande ansuararfor att tofram underlag,
vilket innebar aitformulera och upprdtta handling,samtforse sekreteraren med
denna i god tid, dock senast en uecka finnan sammaniradet.Da arendetforts upp
pa sammantradetsforedragningslista disiribueras handlingen iillsammans med
foredragningslista enligt gallande tidsangiuelser
1.4 Kallelse m.m.
Kallelse jamte foredragningslista, arendeunderlag och forslag till beslut sands med
elektronisk post till styrelsens/namndens ledamoter senastfem dagar fore
ordinarie sammantrade.
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Ordforandenfaststdllerforedragningslistans slutliga utformning. Kanslichefen
ansuararfor att kallelsenjamte ouriga arendeunderlag ochforslag sill beslut distribueras till ledamoter och ersattare i styrelsen inomforeskriuen tid.

TOR

ISK

For SW distribueras handlingar genom losenordsskyddad publicering pafakultetens hemsida.
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Ledamot ar skyldig att halla styrelsens/namndens sekreterare skriftligen underrattad om tillfalliga eller permanenta adressandringar.
i.5 Sammantradesordning
Den som vid sammantradet tjanstgor som ordforande(den sarskilt utsedde ordforanden eller den sarskilt utsedde vice ordforanden som i visst fall intrader i dennes
stalle) benamns i det foljande som motesordforanden.
Ledamot som inte lean delta vid styrelsens/namndens sammantrade ska anmala
delta till styrelsens sekreterare.
Styrelsen/namnden anses om annat inte foreskrivits vara beslutsfor om fler an halften av ledamoterna,bland dem motesordforanden, ar narvarande.
Vid sammantrade med styrelsen/namnden deltar normalt, utover ledamoterna och
sekreteraren, den eller de som av huvudforedraganden utsetts vara foredragande i
enskilda arenden. Sistnamnda deltar vid foredragningen av aktuellt arende.

LINKOPINGS UNIVERSITET

LINKOPINGS UNIVERSITET
STYRELSEN FOR UTBILDNINGSVETENSKAP

3(5)

Ersattare for studeranderepresentant i styrelse/namnd har alltid narvaroratt och
yttranderatt.
Vid sammantrade utser styrelse/namnd en justerare attjamte ordforanden justera
sammantradesprotokollet.
Beslut i styrelse/namnd sker genom acklamation, om inte omrostning begars. Omrostning ska ske oppet. Utgangen bestams med enkel majoritet. Vid lika rostetal har
motesordforanden utslagsrost.
Ledamot som deltagit i styrelsens/namndens beslut har reservationsratt,innebarande raft att fa awikande mening antecknad till protokollet. Aven foredragande
och andra anstallda vid Linkopings universitet som utan att delta i avgorandet medverkat vid den slutliga handlaggningen har raft att anmala awikande mening. Den
som rostat mot ett forslag som erhallit majoritet anses ha anslutit sig till det vinnande forslaget i efterhand, om han/hon inte fullfoljer sift votum genom reservation till protokollet.
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i.6 Narvaroratt m.m.
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En grundlaggande princip for sammantradena i en styrelse/namnd ar att de ar
slutna. Anstalld vid Linkopings universitet som har till uppdrag att bitrada styrelsen/namnden i dess arbete,t.ex. som sekreterare, har dock narvaro- och yttranderatt utan sarskilt beslut harom. Om ersattare som inte ersatter ordinarie ledamot
ska ha raft att narvara och yttra sig vid styrelsesammantrade bestams av styrelsen/namnd — se dock ovan punkt i.5 vad som galler for student som ersattare. Styrelse/namnd kan darutover besluta att medge en person narvaro- och yttranderatt
vid sammantrade,i den man det bedoms vara av sarskild betydelse for arendets avgorande.
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Styrelsensfor utbildningsuetenskap ersdttare, kanslichef, controller samt adjungerade personer med sakkunskap i vissfraga har ratt att narvara och yttra sig.
Adjungerade personer med sakkunskap kan Uara savdl larare som tjclnstemdn, exempelvis programansvariga utbildningsledare.
1.~ Jav
For siyrelsen/namnden galler de bestammelser om jav som anges i forvaltningslagen. Det ankommer pa ledamot att till ordforanden fore sammantrade anmala forhallande som kan innebara jay. Fraga om jav for ledamot eller annan narvarande
vid motet kan dock aktualiseras ocksa av annan ledamot eller t.ex. av huvudforedraganden.
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i.8 Protolcoll
Vid styrelsens/namndens sammantraden fors protokoll. Protokoll ska upprattas
skyndsamt och ska, efter granskning av huvudforedraganden eller den som denne
salter i silt stalle, undertecknas av sekreteraren och justeras av ordforanden och utsedd justerare senast inom 14 arbetsdagar efter det alt styrelsens/namndens sammantrade ayslutats.
i.9 Avgorande per capsulam
Ar styrelsearende sa bradskande alt styrelsen/namnden inte hinner sammantrada
for behandling av arendet,sa avgors det genom meddelande mellan fler an halften
av styrelsens ledamoter, daribland ordforanden eller vice ordforanden samt minst
en foretradare for de studerande(per capsulam-forfarande). Kan arendet inte avgoras pa delta salt far ordforanden — eller, vid forfall for denne, vice ordforanden - besluta ensam i arendet. Beslut som fattats pa nagot av nu namnda salt ska anmalas
vid nastkommande sammantrade i styrelsen/namnden.
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Pa sel~eteraren ankommer alt uppratta erforderliga kallelser och foredragningslistor, tillse expediering av kallelse och ovriga handlingar till styrelsen/namnden,bista
ledamoterna i angelagenheter av betydelse for uppdraget,svara for protokollforing
vid styrelsens/namndens sammantraden jamte alt protokoll upprattas och justeras i
enlighet med gallande anvisningar samt alt information om fattade beslut sprids pa
anvisat salt.

T

Protokoll och beslutpubliceras pa hemsidan och meddelande om detta skickas till
styrelsens ledamoter och ersattare,prefekter, avdelningschefer, siudierektorer och
kansliet. Meddelande om beslut skickas ciuen till sarskilt berorda au beslutet enligt
sarcdlista som upprattas i samrad mellanforedragande och sekreterare.
Beslut i delta arende har fattats vid StTV:s sammanirade 2oi8-og-13. I beslutet har
deltagit undertecknad dekan (ordforande),ledamoterna Cecilia Lindgren, Katarina
Erikson Barajas, Joakim Samuelsson,Suzanne Parmenius Sward, Lina Lago,l~sa
Larson,Ingrid Bergqvist, Asa Ridne, Sofie Linden och Klara Bladh samt tjanstgorande ersattare Patrik Nilsson. Darutover har narvarit ersattarna Ann-Sofie Person
och Jonas Bergman Arleback, genuslelrtor Camilla Forsberg, kanslichef Catharina
Magnusson, personalforetradare Slave Saveski och Andrzej Szklarski samt koordinator Caroline Kelly, den sistnamnda foredragande.
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Koordinator
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Ersatter tidigare beslut 2oi5-o3-03, dnr LiU-2or5-oo441
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