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Arcada studerandekår – ASKs stadgar 

1 § Studerandekåren 

Studerandekårens namn är Arcada studerandekår – ASK. Studerandekårens kortnamn är ASK. 
Studerandekårens hemort är Helsingfors. Studerandekårens språk är svenska. 

Studerandekåren har självstyre. Studerandekårens förvaltning sköts av fullmäktige och styrelsen. 

Studerandekårens verksamhet baserar sig på yrkeshögskolelagen (932/2014) 41 §. Om inte något annat följer 
av denna lag, tillämpas föreningslagen (503/1989) på studerandekårens verksamhet. 

2 § Syfte och verksamhet 

Studerandekårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar samt främja deras samhälleliga, 
sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till de studerandes roll i 
samhället. Studerandekåren har till uppgift att för sin del förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och 
kritiskt medborgarskap. Till studerandekårens särskilda uppgifter hör att: 

1. utse de studerandes företrädare i de organ vid yrkeshögskolan som avses i yrkeshögskolelagens 4 
kap., 

2. vid behov delta i tillhandahållandet av den studentvård som det bestäms om i 17 § i hälso- och 
sjukvårdslagen (1326/2010) och i fullgörandet av de uppgifter i anknytning till primärvården för 
studerande som det föreskrivs om i 13 kap. 11-14 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004). 

Studerandekåren kan förvärva rättigheter, ingå avtal, äga fast egendom och aktier, motta testamenten och 
donationer, med behörigt tillstånd genomföra medelinsamlingar, idka ekonomisk verksamhet för att finansiera 
sin verksamhet, och verka som kärande och svarande i domstolar och andra myndighetsinstanser. 

3 § Medlemmar 

Alla studerande som är inskrivna vid Arcada och avlägger lägre eller högre högskoleexamen, samt studerande 
vid öppna yrkeshögskolan vid Arcada kan bli medlemmar i ASK genom att betala den fastställda 
medlemsavgiften. Dessa medlemmar är ordinarie medlemmar. 

En medlem har rätt att utträda ur studerandekåren genom att lämna in en skriftlig anmälan om detta till 
studerandekårens styrelse. 

En ordinarie medlem har rösträtt och kan ställa upp i val som ordnas av ASK. Närmare om val bestäms i 
valstadgan 

Medlemskapsperioden kan vara en termin eller ett läsår. 

Om man inte betalar innevarande medlemsavgift förlorar man sitt medlemskap och blir utskriven ur 
studerandekåren. En ordinarie medlem som blivit utexaminerad betraktas inte längre som medlem i kåren. 

Studerandekåren har rätt att upphäva en studerandes medlemskap om det föreligger ytterst vägande grunder 
därtill.  Styrelsen ska framföra förslag på uteslutande av medlem till 

fullmäktige. Beslut om uteslutande av en medlem fattas av fullmäktige med tre fjärdedelars (¾) majoritet. 
Medlemmen i fråga har rätt att bli hörd innan beslut om upphävning fattas. 

Kåren kan ha stödande och ständiga medlemmar. Närmare om dessa bestäms i Arcada studerandekår - ASKs 
reglemente 3 §. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503
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Kåren kan ha hedersmedlemmar. Beslut om antagande av hedersmedlem fattas av studerandekårens 
fullmäktige med ett enhälligt beslut på initiativ av styrelsen eller förtjänstteckenkommittén. 

4 § Medlemsavgift 

Studerandekårens fullmäktige har rätt att fastställa en medlemsavgift för sina medlemmar. Medlemsavgiftens 
eventuella storlek och medlemskapets längd för det följande läsåret bestäms på fullmäktiges vårmöte. 

Ändringar av medlemsavgiften sker via röstning. Det nya förslaget måste godkännas med två tredjedels (⅔)  
majoritet. 

Medlemsavgiften uppbärs lika stor av alla närvaroanmälda medlemmar i studerandekåren. 

Studerandekårens styrelse besluter hur och när medlemsavgiften uppbärs. Studerandekårens styrelse besluter 
om återbetalning av medlemsavgift. 

Stödande medlemmar betalar en årlig avgift och ständiga medlemmar en engångsavgift som fastställs årligen 
av fullmäktige i samband med övriga medlemsavgifter. 

Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift. 

5 § Fullmäktige 

Studerandekårens högsta beslutsfattande organ är fullmäktige. Fullmäktiges mandatperiod är ett kalenderår. 
Generalsekreteraren agerar som sekreterare för fullmäktige. Vid generalsekreterarens förhinder kan 
fullmäktige kalla en ställföreträdande sekreterare till mötet. 

Till fullmäktiges uppgifter hör att: 

● välja fullmäktiges ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande, samt befria dessa 
från sina uppdrag. Dessa ovannämnda utgör fullmäktige presidiet. 

● utnämna styrelsens ordförande och medlemmar, och befria dessa från sina uppdrag 

● Välja studeranderepresentanter till sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagens 
(932/2014) 4 kap. 

● utnämna revisor och revisorssuppleant (samt verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarens 
suppleant) samt befria dessa från sina uppdrag 

● godkänna budget och verksamhetsplan och definiera riktlinjer och instruktioner för studerandekårens 
ekonomi och verksamhet 

● fastställa medlemsavgiftens storlek 

● anteckna för kännedom verksamhetsberättelsen framställd av styrelsen 

● bestämma om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till studerandekårens styrelse 
och övriga redovisningsskyldiga 

● godkänna nödvändiga reglementen och andra instruktioner 

● besluta om överlåtelse eller inteckning av fastigheter samt överlåtande eller anskaffning av annan för 
studentkårens verksamhet betydande egendom, samt   

● besluta om studerandekårens officiella kommunikationskanaler och –sätt 

● granska styrelsens, styrelseordförandes och generalsekreterarens verksamhet och arbete 

Till fullmäktige väljs femton (15) medlemmar och lika många suppleanter. Fullmäktigeledamöter väljs genom 
personliga proportionella listval bland uppställda valbara medlemmar. Varje röstberättigad medlem är valbar i 
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fullmäktigevalet. Fullmäktigevalet ordnas årligen i oktober-november. Endast medlemmar som betalat 
medlemsavgiften har rösträtt i studerandekårens val. 

Fullmäktige utser en valnämnd som ansvarar för ordnandet av studerandekårens val och fullmäktigeval. 
Närmare om val bestäms i valstadgan, som fastslagits av fullmäktige och rektorn. 

Varje fullmäktigeledamot har en  (1) röst. Rösten kan endast användas personligen. 

Studerandekårens styrelsemedlem eller personal kan inte samtidigt med detta uppdrag agera som 
fullmäktigeledamot. Ifall en fullmäktigeledamot väljs till styrelsen eller anställs av studerandekåren ersätts 
denne av en suppleant under styrelseperioden eller anställningen. 

Om en fullmäktigeledamot inte längre är valbar eller av annan orsak avgår från fullmäktige under sin 
mandatperiod, är jävig eller annars förhindrad från att delta på mötet ersätts denne av suppleanten, såsom i 
valstadgan bestäms. 

Fullmäktige kan upplösa sig själv och bestämma om nyval. Beslut om att upplösa fullmäktige och ordna nyval 
ska göras på fullmäktiges möte. Beslutet kräver minst två tredjedelar (⅔) av alla fullmäktiges röster. Ny 
fullmäktige ska väljas inom en (1) månad från den dagen som fullmäktige upplösts. Ny fullmäktige väljs till den 
kvarstående mandatperioden. 

Den upplösta fullmäktige sköter sitt uppdrag tills nya fullmäktige konstituerat sig. 

6 § Fullmäktige presidium 

 Fullmäktige presidium utgörs av fullmäktiges ordförande, fullmäktiges vice ordförande och fullmäktiges andra 
vice ordförande. Presidiet planerar, leder och ansvarar för fullmäktiges sammanträdande. Presidiet överser att 
fullmäktige är stadgeenlig i sin sammansättning och verksamhet. Presidiet konstaterar även behov av 
fyllnadsval i enlighet med 13 §  ASK studerandekår - ASKs valstadga.  Om någon medlem av presidiet avgår från 
sin presidiepost eller inte längre är valbar, bör fullmäktige komplettera presidiet inom sex (6) veckor.  

7 § Fullmäktigemöten 

Kallelse till fullmäktigemöten ska skickas via e-post till alla fullmäktigeledamöter och suppleanter, till den 
adress som de anmält senast sju (7) dagar innan mötet. Dessutom ska anmälan om möte publiceras på ett av 
fullmäktige bestämt sätt som når medlemmarna. I kallelsen ska alla ärenden som behandlas på mötet anmälas. 
På mötet kan även behandlas ärenden utöver föredragningslistan ifall fullmäktige så besluter med två 
tredjedels (⅔) majoritet. Om ärenden som nämns i föreningslagens 23 § eller upplösande av fullmäktige kan 
inte beslutas i fall de inte anmälts i möteskallelsen. 

Fullmäktige samlas åtminstone till: 

1) Konstituerande möte senast en (1) månad efter valresultatet publicerats, innan mandatperioden börjar. 

Under konstituerande mötet behandlas åtminstone: 

● Val av sekreterare samt två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 

● Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet 

● Godkännande av föredragningslistan 

● Antecknande av fullmäktiges sammansättning 

● Val av fullmäktiges ordförande, samt första och andra vice ordförande, samt andra möjliga aktörer 

● Val av studerandekårens styrelseordförande. 

● Val av studerandekårens styrelse, bestående av fyra till åtta (4-8) medlemmar 
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● Fastställande av reglementen för det kommande verksamhetsåret 

● Val av stadgegrupp 

● Övriga ärenden 

 2) Vårmöte senast inom april månad. 

Under vårmötet behandlas åtminstone: 

● Val av sekreterare samt två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 

● Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet 

● Godkännande av föredragningslistan 

● Presentation av styrelsen förberedd verksamhetsberättelse 

● Presentation av styrelsen framlagt bokslut samt revisionsberättelse 

● Fastställande av bokslut och beslut gällande eventuella åtgärder som bokslutet föranleder 

● Bevilja  ansvarsfrihet till styrelse och övriga redovisningsskyldiga 

● Beslut om medlemsavgiftens storlek 

● Valnämnd för det kommande fullmäktigevalet utses 

● Val av förtjänstteckenkommitté 

● Övriga ärenden 

3) Höstmöte senast inom november månad. 

Under höstmötet behandlas åtminstone: 

● Val av sekreterare samt två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 

● Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet 

● Godkännande av föredragningslistan 

● Beslut om nästa års verksamhetsplan 

● Beslut om arvoden för det kommande verksamhetsåret 

● Beslut om verksamhets- och projektbidrag till specialföreningarna, samt kriterier för beviljande 

● Beslut om budget för det kommande verksamhetsåret 

● Val revisor samt suppleant för revisorn eller revisionssamfund 

● Val av styrelsebildare 

● Val av nya medlemmar till Äldres Råd (ÄR) 

● Övriga ärenden 

  

Fullmäktigemötet är lagenligt och beslutsfört då mötet är stadgeenligt sammankallat och ordförande,vice 
ordförande eller andra vice ordförande samt minst tio (10) ledamöter är närvarande. 

Fullmäktige sammankallas av styrelsen då styrelsen eller fullmäktigepresidiet anser skäl därtill föreligga, eller 
då en tredjedel (1/3) av fullmäktige eller en tjugondel (1/20) av studerandekårens medlemmar skriftligen 
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begär det för ett angivet ärende. Extraordinära fullmäktigemöten skall hållas inom fjorton (14) dagar till trettio 
(30) dagar från att yrkandet framställts. 

Närmare bestämmelser gällande närvaro- och yttranderätt fastslås i Arcada studerandekår - ASKs reglemente. 

8 § Styrelsen 

Styrelsen är studerandekårens administrativa och verkställande organ. Styrelsens uppdrag är att leda 
studerandekårens verksamhet, ansvara för studerandekårens administration och övervaka att de ikraftvarande 
förordningarna följs. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. 

Styrelsen anställer studerandekårens generalsekreterare samt övriga anställda. Styrelseordförande och 
generalsekreteraren agerar som verksamhetsgranskare för varandra och är redovisningsskyldiga till 
fullmäktige. Generalsekreteraren agerar som de övriga anställdas förman. 

Styrelsen består av ordförande samt fyra (4) till åtta (8) medlemmar. En anställd inom studerandekåren kan 
inte vara medlem i styrelsen. Generalsekreteraren agerar som styrelsens sekreterare. Vid generalsekreterarens 
förhinder kan styrelsen kalla en ställföreträdande sekreterare. Fullmäktigepresidiet har närvaro- och 
yttranderätt på styrelsemöten. 

Styrelsen kan vid behov utse funktionärer för olika ansvarsområden inom studerandekårens verksamhet. En 
funktionär kan inte vara styrelsemedlem. En funktionär har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten, men 
inte rösträtt. Styrelsen kan vid behov tillkalla sakkunniga till sina möten. 

Styrelseordförande och styrelsen väljs på fullmäktiges konstituerande möte. Styrelseordföranden ska få över 
hälften av de givna rösterna. Styrelsens konstituerande möte ordnas innan mandatperioden inleds. Styrelsen 
kommer överens om intern arbetsfördelning under konstituerande mötet. 

Styrelsen sammanträder till möte på kallelse av styrelseordförande eller vice ordförande. Ordförande ska 
sammankalla styrelsen till möte då minst en tredjedel (1/3) av styrelsemedlemmarna skriftligen yrkar det. 
Kallelsen till konstituerande mötet ska vara styrelsemedlemmarna tillhanda minst sju (7) dygn före mötet. 
Styrelsen beslutar om tillvägagångssätt för kallelserna till övriga möten under konstituerande mötet. 

Styrelsemötet är lagenligt och beslutsfört då mötet är stadgeenligt sammankallat och minst hälften (1/2) av 
styrelsemedlemmarna, inklusive styrelseordförande eller vice ordförande, är närvarande. 

Varje styrelsemedlem har en (1) röst. Rösten kan endast användas personligen. Om fullmäktige avsätter 
styrelsen eller en styrelsemedlem från sitt uppdrag under mandatperioden väljs en ny styrelse eller 
styrelsemedlem för den resterande mandatperioden. Ifall fullmäktige avsätter styrelseordförande från sitt 
uppdrag under mandatperioden, ska fullmäktige i samråd med de resterande styrelsemedlemmarna komma 
överens om hur styrelsen ska kompletteras. Vid avsättande av styrelseordförande agerar vice ordförande eller 
annan av fullmäktige utsedd person som ställföreträdande ordförande fram till den nya styrelsen har 
konstituerats, vilket ska ske inom fjorton (14) dagar. 

Då styrelsen avgår eller av annan orsak avsätts från sitt uppdrag ansvarar styrelsen för de akuta 
ansvarsuppgifter som tillfaller styrelsen tills en ny styrelse har konstituerat sig. Då fullmäktige avgår under 
pågående mandatperioden avgår även styrelsen. 

9 § Initiativ 

Varje fullmäktigeledamot har rätt att framföra ett initiativ till fullmäktige. Initiativet hänvisas till styrelsen som 
ger ett utlåtande i ärendet. Initiativet behandlas på nästa möjliga fullmäktigemöte. 

Också medlemmar av studerandekåren har rätt att framföra initiativ. Detta initiativ ska vara undertecknat av 
sammanlagt sex (6) stycken av studerandekårens medlemmar. Den första undertecknaren av initiativet har rätt 
att bli hörd på det styrelsemötet och fullmäktigemötet där ärendet behandlas. Den första undertecknaren 
måste informeras om beslut i ärendet. 
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10 § Medlemsomröstning 

Ärenden som ingår i studerandekårens beslutanderätt som inte faller under föreningslagens 23 § 1 mom. ska 
underställas en allmän omröstning, ifall minst två tredjedelar (2/3) av fullmäktigeledamöterna vid omröstning 
så kräver. 

Medlemsomröstningen utförs på det av fullmäktige godkända beslutsförslaget, som kan godkännas eller 
förkastas. 

Närmare bestämmelser om medlemsomröstningen finns i valstadgan. 

11 § Beslutsfattande 

Fullmäktigebeslut fattas med enkel majoritet. Då rösterna faller lika avgör ordförandens röst, i sluten 
omröstning avgör lotten. Personval görs alltid som sluten omröstning. Sluten omröstning måste även utföras 
om minst en fullmäktigeledamot så kräver. 

Vid röstningsärenden kan mötet endast ajourneras ifall detta understöds av två tredjedelars (2/3) majoritet av 
röstberättigade mötesdeltagare. 

12 § Elektroniskt beslutsfattande 

Beslutsfattande i studerandekårens styrelse och fullmäktige kan genomföras elektroniskt via 
telekommunikationslänk eller annat tekniskt hjälpmedel. Om elektroniskt beslutsfattande bestäms närmare i 
valstadgan. 

13 § Verksamhetens offentlighet och omprövning 

På offentligheten i den verksamhet som studerandekårens bedriver enligt yrkeshögskolelagen 41 § tillämpas 
vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om offentligheten i de 
myndigheters verksamheter som avses i 4 § 1 mom. i den lagen. 

Studerandekårens övriga dokument är publika till studerandekårens medlemmar, om inte lagen eller dessa 
stadgar annat bestämmer. 

Dokument gällande studerandekårens fastighetsverksamhet och företagsverksamhet samt dokument gällande 
privatpersoner är inte publika. Part i ärenden har rätt att bekanta sig med de dokument som gäller parten. 

Förslag, utkast, betänkanden, utlåtanden, pro memoriam eller annan utredning är publika såvitt inte 
förberedande organet annat bestämmer. 

Dokument som är under beredning är inte ännu publika. 

Studerandekårens medlemmar har rätt att få utdrag från fullmäktiges, styrelsens eller andra organs protokoll. 

I beslut gällande studerandekårens förvaltningsärenden kan omprövning begäras hos det organ som behandlat 
ärendet. Om omprövningsförfarandet bestäms i förvaltningslagen (434/2003). Beslut med anledning av en 
begäran om omprövning får överklagas genom besvär till förvaltningsdomstolen såsom i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996) stadgas. Beslut fattade av förvaltningsdomstolen kan inte överklagas. I 
övriga ärenden följs föreningslagens 32 och 33 §. 

 14 § Namntecknare 

Studerandekårens namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med vice ordförande, eller någondera 
av dessa tillsammans med en styrelsemedlem eller generalsekreteraren. 
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 15 § Ekonomi 

Studerandekåren är bokföringsskyldig. Bokföringen ska uppgöras enligt bokföringslagen (1336/1997). 

Studerandekåren har en revisor och revisorssuppleant eller ett ansvarigt revisionssamfund. Revisorn måste 
vara en auktoriserad revisor. 

Studerandekårens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen måste framlägga ett bokslut och leverera de 
nödvändiga dokumenten till revisorn inom tre (3) månader efter räkenskapsperiodens slut. 

Styrelsen ska leverera bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse till fullmäktige senast i samband 
med kallelsen till vårmötet. 

 16 § Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av fullmäktige på två (2) på varandra följande möten, som ska hållas 
med minst två (2) veckors mellanrum. Stadgarna fastställs av yrkeshögskolans rektor. Stadgarna träder i kraft 
då yrkeshögskolans rektor fastställt stadgarna. 

  

Dessa stadgar har godkänts på studerandekårens fullmäktigemöten 23.4.2019 och 10.9.2019 

Dessa stadgar har fastställts av Arcadas rektor Mona Forsskåhl 2.12.2019 

 

 


