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Övergångsregler och säkrad kompetens för Sveriges 

Lärarstudenter 

 

Genom övergångsregler säkras hur den Sveriges Lärarstudenter ska styras och ledas fram till dess att 

Sveriges Lärarstudenter konsoliderats i form av de första valen utifrån organisationens stadgar. 

Genom reglerna säkras att den kompetens från både LR Stud och Lärarförbundet Student som 

förtroendevalda besitter förs med in i den nya organisationen så att den blir välfungerande på alla 

nivåer under övergångsperioden. Det är särskilt viktigt att  

tillvarata medlemmars och förtroendevaldas engagemang och kompetens under övergångsperioden. 

Var och ens insatser kommer att vara av stor betydelse.  

Principer 

Under övergångsperioden är övergångsreglerna överordnade den nya organisationens stadgar.  

Övergångsperiodens tidslängd är till och med maj 2024 om inte annan överenskommelse görs. 

• Alla förtroendeuppdrag i de tidigare organisationerna kvarstår som uppdrag under  

mandatperiodens längd dock längst till och med Sveriges Lärares kongress 2024.  

• Alla valda instanser som finns parallellt i de tidigare organisationerna bildar en ny större 

gemensam instans i den nya organisationen. 

• Vid beslut i beslutande organ som består av olika stora grupperingar från LR Stud 

respektive Lärarförbundet Student ska det finnas en ambition att finna konsensus mellan de 

tidigare förbunden. I det fall det uppstår en situation där representanter från de tidigare 

organisationerna tycker olika ska man säkerställa att det är lika många från respektive 

förbund som deltar i omröstningen, dvs någon form av kvittningssystem.  

• Finns flera sammankallande/ordförande gäller som princip att det är delat ledarskap om inte 

annat anges nedan.  

• I det fall övergångsreglerna inte omhändertar ordningen i tillräcklig omfattning beslutar 

förbundsstyrelsen i Sveriges Lärare om tillägg efter den 1 januari 2023. Beslut som behöver 

fattas dessförinnan beslutas likalydande av de båda förbundsstyrelserna i Lärarnas 

Riksförbund och Lärarförbundet.  

• Utgångspunkten ska vara att om möjligt säkerställa att det vid val som görs under  

2023 finns representation från båda de tidigare organisationerna. 

 

Nationell nivå 

Sveriges Lärarstudenters kongress 

Sveriges Lärarstudenters första kongress 2023 genomförs under perioden 30 september och 30 

november 2023Fördelningen av kongressmandaten grundar sig på medlemsantal per 28 februari 

2023. Varje aktiv studerandeförening utgör en valkrets med minst ett mandat. Studerandeföreningar 

utan styrelse per den 28 februari 2023 utgör en gemensam valkrets som ska utse 6 garantimandat för 

ordinarie ledamöter och 6 suppleanter. Dessa val genomförs digitalt genom studerandestyrelsens 

försorg. 

 

Sveriges Lärares förbundsstyrelse är Sveriges Lärarstudenters högsta beslutande organ fram till den 15 

maj när Sveriges Lärarstudenters kongressdelegater, som väljs på studerandeföreningarnas årsmöte 

eller digitalt i den gemensamma valkretsen genom studerandestyreslens försorg, tillträder sin 

mandatperiod. Sveriges Lärares förbundsstyrelse ska senast den 15 maj behandla årsredovisningar och 

verksamhetsberättelse för LR Stud respektive Lärarförbundet student och fatta beslut om 
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ansvarsfrihet för respektive styrelse för perioden fram t o m 31 december 2022. Till detta möte ska den 

tidigare organisationens styrelse samt revisorer samt dechargerevisorer (gäller LR Stud) resp 

verksamhetsrevisorer (gäller Lärarförbundet Student) kallas.  

Sveriges Lärarstudenters styrelse - studerandestyrelsen 

LR Studs centrala styrelse och styrelsen för Lärarförbundet Student är den nya organisationens 

styrelse (studerandestyrelsen) fram till och med ordinarie kongress under perioden 30 september –  

30 november 2023 då val enligt nya stadgar äger rum.  

 

LR Studs förtroendevalda med konventsvalda uppdrag med arvode behåller arvodesnivå beslutad på 

konvent 2022 som ersättning för den förlängda mandatperioden. Årsarvode omräknas procentuellt 

utifrån hur stor del av 2023 som uppdraget löper. Utöver det erhåller LR Studs ordförande ett 

månatligt arvode om 5000 kr för att kunna möjliggöra ytterligare tid för uppdraget genom att avstå 

delvis från studier alternativt extraarbete. Ordförande i Lärarförbundet Student erhåller samma 

arvode som tidigare fram till första ordinarie kongress i Sveriges Lärarstudenter.  

 

Ledamöter i Lärarförbundet Students styrelse erhåller dagsmötesarvode enligt samma premisser som 

2022 även under den förlängda mandatperioden.  

 

Ersättningarna i övergångsreglerna svarar inte på fråga om förutsättningar för de förtroendeval för 

Sveriges Lärarstudenter som görs på Sveriges Lärarstudenters kongress 2023.   

Sveriges Lärarstudenters arbetsutskott 

Ett gemensamt arbetsutskott bildas av LR Studs arbetsutskott tillsammans med ett motsvarande 

utskott inom Lärarförbundet Student, vilket ska utses inom styrelsen för Lärarförbundet Student 

under 2022. Studerandestyrelsen ska på första mötet efter 1 januari 2023 ange riktlinjer för 

arbetsutskottets verksamhet.  

Sveriges Lärarstudenters revisions- och verksamhetsutskott 

Dechargerevisorerna och revisorerna inom LR Stud bildar ett gemensamt utskott tillsammans med ett 

motsvarande utskott inom Lärarförbundet Student, vilket ska väljas under 2022.  

Sveriges Lärarstudenters valberedning 

LR Studs valberedning och Lärarförbundet Students valberedning är den nya organisationens 

valberedning för val på nationell nivå fram till den första kongressen med val äger rum.  

 

Valberedningarna i LR Stud och i Lärarförbundet Student ska till de båda organisationernas styrelser 

under hösten 2022 lämna gemensamt förslag till direktiv till valberedningen i Sveriges Lärarstudenter 

i syfte att säkra representativitet.  

 

Lokal nivå 

Aktiva studerandeföreningar 

För att ta vara på engagemang och kompetens, utan att riskera avbrott, kommer befintliga 

lokalföreningar inom LR Stud finnas med vid övergången till Sveriges Lärarstudenter. Inom 

Lärarförbundet Student ges möjlighet att bilda motsvarande lokala organisation vid lärosäten. De 

föreningar som existerar i respektive förbund den 1 november 2022 övergår till Sveriges Lärare som 

studerandeföreningar. Där det finns motsvarigheter i både LR Stud och i Lärarförbundet Student 
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bildar dessa styrelser ett nytt gemensamt studeranderåd. Där det inte finns motsvarighet bildar den 

styrelse som finns det nya gemensamma studeranderådet i en aktiv studerandeförening.  

Årsmöte i studerandeförening 

Årsmöte för studerandeförening av Sveriges Lärarstudenter ska hållas mellan 1 april och 15 maj 2023. 

Studerandestyrelsen ska verka för att årsmöte hålls i så många studerandeföreningar som möjligt så 

att de kan bli aktiva.  
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Bilaga 1 

Struktur för studerandeföreningar  

vid etableringen av Sveriges Lärare 1 januari 2023 

Studerandeförening Lärosäte Geografisk 

ort 

Borås studerandeförening Högskolan i Borås Borås 

Dalarna studerandeförening Högskolan Dalarna Falun 

Borlänge 

Gävle studerandeförening Högskolan i Gävle 

 

Gävle 

Göteborg studerandeförening Göteborgs universitet 

Chalmers tekniska högskola 
 

Göteborg 

 

Halmstad studerandeförening Högskolan i Halmstad Halmstad 

Högskolan Väst studerandeförening Högskolan Väst 

 

Trollhättan 

Uddevalla 

Jönköping studerandeförening Stiftelsen Högskolan i Jönköping Jönköping 

Karlstad studerandeförening Karlstads universitet Karlstad 

Kristianstad studerandeförening Högskolan Kristianstad Kristianstad 

Linköping studerandeförening Linköpings universitet, campus 

Linköping 

Linköping  

 

Linnéuniversitetet studerandeförening Linnéuniversitetet 

 

Växjö och 

Kalmar 

Luleå studerandeförening Luleå tekniska universitet Luleå  

Lund studerandeförening Lunds universitet Lund 

Malmö studerandeförening Malmö universitet Malmö 

Mittuniversitetet studerandeförening Mittuniversitetet Sundsvall  

Östersund 

Mälardalen studerandeförening Mälardalens högskola Västerås och 

Eskilstuna 

Norrköping studerandeförening Linköpings universitet, campus 

Norrköping 

Norrköping 

 

Stockholm studerandeförening Stockholms universitet 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

Konstfack 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

Kungl. Tekniska högskolan 

Stockholms konstnärliga högskola 
 

Stockholm 

Södertörn studerandeförening Södertörns högskola Huddinge 

Umeå studerandeförening Umeå universitet Umeå    

Uppsala studerandeförening Uppsala universitet, campus Uppsala Uppsala   

Visby studerandeförening Uppsala universitet, campus Visby  Visby 

Örebro studerandeförening Örebro universitet Örebro 

 
 


