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Arcada studerandekår – ASK 
Majstadsgatan 11  
00560 Helsingfors  

Arcada studerandekår - ASKs reglemente 

  

Kapitel I Studerandekåren 

1 § Syfte 

Syftet med reglementet är att förklara Arcada studerandekår - ASKs sätt att arbeta mer detaljerat och att 
komplettera kårens stadgar. Ändringar till reglementet görs med 3/4 majoritet och träder i kraft efter 
fullmäktigemötets avslutande. Reglementet granskas årligen på fullmäktiges konstituerande möte. 

2 § Verksamhet 

Studerandekåren bedriver intressebevakningsverksamhet i enlighet med Yrkeshögskolelagen (932/2014) 41 §. 
Som en del av intressebevakningen deltar studerandekåren i studiepolitiska ärenden inom högskolan, lokalt, 
nationellt samt internationellt. Utöver intressebevakning samarbetar studerandekåren med sina 
specialföreningar för att aktivera studerande. Studerandekårens verksamhet är till för alla studerande på 
Arcada. 

2a § Samarbete 

● Studerandekåren är medlem i Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf. 

● Studerandekåren är medlem i Svenska Studerandes Intresseförening r.f. (SSI) och alla medlemmar får 
således medlemstidningen Studentbladet. 

● Studerandekåren är medlem i Studerandenas idrottsförbund rf. (OLL) via SAMOK 

● Studerandekåren samarbetar med ledningen vid Arcada 

● Studerandekåren samarbetar med andra svenskspråkiga studerande- och studentkårer 

● Studerandekåren samarbetar med studerandeorganisationer inom huvudstadsregionen 

● Studerandekåren samarbetar med specialföreningarna vid ASK 

● Studerandekåren bedriver inte tävlande verksamhet med specialföreningarna 

● Studerandekåren samarbetar med alumnföreningen Fatgillet r.f. 

3 § Medlemmar 

● Ordinariemedlem är en medlem som är inskriven vid Arcada eller öppna yrkeshögskolan vid Arcada. 
En ordinariemedlem som fyller kraven för studiekort har rätt att beställa studiekortet och uppdatera 
läsårsdekalen. 

● Understödande medlem är en juridisk person som inte studerar vid Arcada men som valt att 
understöda studerandekåren med en årlig medlemsavgift. 

● Ständig medlem är en juridisk person som inte studerar vid Arcada men som valt att understöda 
studerandekåren med en engångsavgift. 

● Beslut om fråntagande av understödande medlemskap fattas av styrelsen med enkel majoritet. 
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● Hedersmedlemmar är personer som arbetat för studerandekårens bästa under en längre period. Mer 
om hedersmedlemmen bestäms i Förtjänstteckenreglementet 13 §. Hedersmedlemmar är befriade 
från medlemsavgift. 

Endast ordinariemedlemmar har rösträtt vid allmänna val inom studerandekåren. Medlemsavgifter för 
samtliga medlemmar fastslås årligen på fullmäktiges vårmöte. 

 Kapitel II Fullmäktige 

4 § Fullmäktige 

Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige fattar beslut gällande 
studerandekårens riktlinjer och stöder styrelsen i deras arbete. Fullmäktigeledamöter håller sig uppdaterade 
med studierelaterade frågor både inom och utanför Arcada och för en öppen dialog på basen av vilken den kan 
göra linjedragningar och fatta beslut i enlighet med medlemmarnas intresse. 

Fullmäktige arbetar utöver fullmäktigemöten också i arbetsgrupper och utskott. 

Fullmäktige väljer samtliga studerandekårens representanter till: 

● Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse, en (1) representant 

● Institutionsråd för: 

·        Institutionen för för ekonomi och affärsanalys (1 representant, 1 suppleant) 
·         Institutionen för energi- och materialteknologi  (1 representant, 1 suppleant) 
·         Institutionen för hälsa och välfärd  (1 representant, 1 suppleant) 
·     Institutionen för vård (1 representant, 1 suppleant) 
·         Institiutionen för kultur och kommunikation  (1 representat, 1 suppleant) 

 

● Kvalitetsråd, två (2) representanter + två (2) suppleanter 

● Forskningsråd, en (1) representant 

● Omprövingsnämnden, en (1) representant + en (1) suppleant 

Fullmäktigeledamöter kan få prestationer tillgodoräknade under mandatperioden genom att fylla kraven för 
kursen Aktivt och Kritiskt medborgarskap: fullmäktige. 

4a § Konstituerande möte 

● Konstituerande mötet väljer en arbetsgrupp för upprätthållande av stadgar och reglemente. 
Arbetsgruppen består av ordförande och 3-5 medlemmar. Fullmäktige väljer arbetsgruppens 
ordförande. 

● Som ordförande för konstituerande möte agerar en utomstående person som mötesordförande. 
Denna person får inte vara en styrelsemedlem, fullmäktigeledamot, eller anställd av studerandekåren. 

 4b § Närvaro- yttrande och rösträtt 

● Varje fullmäktigeledamot har en personlig röst. Då ledamöter inte kan närvara övergår rösten till 
suppleant enligt valstadgan. 

● ASKs styrelsemedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

● Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och initiativrätt enligt stadgan. 

● Äldres Råd och Fastighetsbolaget AB:s styrelse har närvaro- och yttranderätt. 
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● Fullmäktige kan bevilja personer närvaro-, yttrande- och initiativrätt. 

● Fullmäktige kan behandla punkter på föredragningslistan som slutna punkter, vid dessa har endast 
röstberättigade fullmäktigeledamöter, styrelsen samt mötessekreterare närvarorätt. 

● Fullmäktigeledamot kan be om sluten punkt och detta ska godkännas av minst 3/4 majoritet. 

● Fullmäktigeledamöter kan närvara personligen eller via videokonferens, i båda dessa fall har 
delegaten rösträtt. 

5 § Beredning av ärenden 

● Styrelsen bereder ärenden för fullmäktige. 

● Fullmäktige kan tillsätta arbetsgrupper för specifika ändamål, dessa arbetsgrupper fungerar då som 
beredande organ för frågor som berör deras arbetsområde. 

5a § Förslag 

Ett förslag framförs av styrelsen, fullmäktigeledamöter eller övrigt beredande organ på fullmäktigemöte. 
Förslag är ärenden där fullmäktige kan fatta beslut på basen av färdigt bearbetad information. Förslag av 
fullmäktigeledamöter ska understödas av minst en fullmäktigeledamot. Förslag i personval kräver inget 
understöd. 

5b § Motion 

En motion framförs av medlemmar på fullmäktige- eller styrelsemöte. Motioner är ärenden där fullmäktige 
eller styrelsen kan fatta beslut på basen av färdigt bearbetad information. En motion ska innehålla ett förslag 
till beslut. 

6 § Diskussion 

● Diskussioner leds av fullmäktigeordförande. 

● Endast mötesdeltagare som blivit tilldelad ordet har rätt att uttala sig. 

● Fullmäktigeledamöter ber om ordet genom att räcka upp delegatkortet med den gröna sidan mot 
mötesordförande. Övriga mötesdeltagare ber om ordet genom att räcka upp handen. 

● Ordförande kan justera yrkandelängden och dra streck i debatten (inte mera ta emot begäran om 
ordet). 

● Replik ges till person som önskar kommentera föregående talare, replik ges företräde framom 
begäran om ordet). Replik ombeds genom att räcka upp delegatkortet med den röda sidan mot 
mötesordförande. 

● Kontrareplik ges endast till person som blivit angripen i en replik, kontrareplik ges företräde framom 
taltur och övriga repliker. 

● Svar på fråga ges företräde framom taltur och replik. 

● Ordningsfråga och inlägg i arbetsordningen ges företräde framom ovannämnda. Dessa yttranden 
berör arbetsordningsfrågor som behandlingen av ärendet, förslag om att dra streck i debatten, 
begäran om uppskjutande eller paus, viktiga meddelanden, eller andra frågor som berör mötets 
ordning och motsvarande. I detta fall ber man om ordet genom att räcka upp händerna i ett T (”time-
out” märke). 
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 7 § Omröstningsförfarande 

Fullmäktiges ordförande bestämmer om omröstningsförfarande. 

8 § Protokoll 

● Fullmäktiges protokoll skrivs enligt modellen för beslutsprotokoll. 

● Som mötessekreterare fungerar generalsekreteraren, vid förhinder väljer fullmäktige sekreterare. En 
fullmäktigeledamot eller en styrelsemedlem kan inte fungera som mötessekreterare. 

● Protokollen arkiveras i sin slutgiltiga form. Dessa är tillgängliga för allmänheten. Protokollen bevaras i 
fem (5) års tid. 

● Kopia av justerat protokoll bör skickas till fullmäktige och styrelsen i samband med kallelsen till nästa 
möte. 

Kapitel III Styrelsen 

9 § Styrelsen 

Styrelsen är det verkställande organet i studerandekåren. Styrelsemedlemmarna ska aktivt följa med 
studierelaterade frågor inom yrkeshögskolan, lokalt och på det nationella och internationella planet. 
Styrelsemedlemmarna deltar aktivt i styrelsearbetet och i de utbildningar som erbjuds dem. 
Styrelsemedlemmarna är redovisningsskyldiga på fullmäktigemöten över deras aktivitet sedan senaste 
fullmäktigemötet. Ordförande och generalsekreteraren är skyldiga att informera fullmäktige ifall förändring 
inom styrelsens uppsättning är sannolika. 

9a § Styrelsemöte: 

● Styrelsen fungerar som det huvudsakliga förberedande organet för fullmäktige. 

● Mötet sammankallas av ordförande och vid dennes förhinder av vice ordförande. 

● Styrelsen besluter om möteskallelseförfarande under konstituerande mötet. Mötet är lagligt och 
beslutsfört då mötet är lagenligt sammankallat och ordförande eller vice ordförande samt minst 
hälften av styrelsemedlemmarna är personligen närvarande. 

● Fullmäktigepresidiet har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena. 

● Styrelsen kan bevilja närvaro- och yttranderätt till övriga personer. 

● Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Vid sluten omröstning 
avgörs beslutet med lott. 

● Styrelsens protokoll skrivs enligt modellen för beslutsprotokoll 

● Original av protokollen bör godkännas vid följande möte och undertecknas av ordförande och 
mötessekreterare. 

 9b § Arbetsutskott 

Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott för att fatta akuta beslut då det inte är möjligt att sammankalla 
hela styrelsen. Arbetsutskottet förbereder och fattar beslut som sedan bestyrks av styrelsen på följande 
styrelsemöte. Arbetsutskottet består av tre (3) medlemmar som väljs av styrelsen. Generalsekreteraren 
fungerar som sekreterare för arbetsutskottet. 
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10 § Ekonomi 

Styrelsen tillsammans med generalsekreteraren ansvarar för studerandekårens ekonomi och för att bokföring 
samt bokslut är utförda enligt lag. 

11 § Personal 

Studerandekåren kan ha personal. Styrelseordförande fungerar som generalsekreterarens förman och 
generalsekreteraren fungerar som den övriga personalens förman. Styrelsen beslutar om anställande av 
personal. Vid ingående av arbetsavtal tillämpas eventuellt ikraftvarande kollektivavtal. Ifall styrelsen anser att 
uppsägning av generalsekreterarens arbetsavtal är nödvändigt ska ärendet presenteras på ett fullmäktigemöte 
där förslaget godkänns eller förkastas av fullmäktige med enkel majoritet. Uppsägning av övrig personal 
behandlas av styrelsen på ett styrelsemöte där ett beslut om ärendet tas. 

 Kapitel IV Äldres Råd 

12 § Äldres Råd 

Äldres råd är ett rådgivande organ för studerandekåren och utses av fullmäktige. 

12a § Medlemmar 

● Utexaminerade personer från Arcada och andra personer med god insikt i studerandekårens 
verksamhet kan bli invalda i Äldres Råd. 

● Äldres Råd består av nio medlemmar som har mandatperioden tre år, fullmäktige kompletterar 
årligen vid höstmötet de avgående.  Studerandekårens fullmäktigeordförande, styrelseordförande 
och generalsekreterare har föredragningsrätt på Äldres Råd möten. 

12b § Möten 

● Äldres Råd sammankallas vid behov till möte av fullmäktige eller styrelsen, utöver det ska 
kommunikationen ske främst via e-post listan aldresrad@asken.fi. 

● Äldres Råd väljer årligen på konstituerande mötet inom sig en ordförande och sekreterare. 

● Äldres Råd kan även sammankallas av studerandekårens fullmäktige- eller styrelseordförande. 

● Kallelsen ska sändas senast sju (7) dagar innan mötet. 

  

Detta reglemente är godkänt av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige 11.11.2019       

 


