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Stadgar Sveriges Lärarstudenter 
Dessa stadgar är beslutade av tillträdande Sveriges Lärares förbundsstyrelse och tillträdande Sveriges 

Lärarstudenters studerandestyrelse enligt uppdrag i övergångsregler utifrån den kongressbeslutade 

förbundsstadgan.  

Stadgar Sveriges Lärarstudenter äger giltighet från 1 januari 2023 för hela Sveriges Lärarstudenter och 

gäller till dess att Sveriges Lärares kongress beslutar om annat.  Det som i stadgar för Sveriges Lärare 

och stadgar Sveriges Lärarstudenter benämns lokalförening, regionalförening, riksförening, 

riksorganisation, skolformsförening, annan förening, Sveriges Lärarstudenter, studerandeförening 

eller motsvarande utgör alla avdelningar inom Sveriges Lärare (nedan även benämnt förbundet) och är 

således inte fristående egna föreningar. 

A. Ändamål 

§ 1 Ändamål och uppgift 

Sveriges Lärarstudenter är en del av fack- och yrkesförbundet Sveriges Lärare och består av högskole- 

och universitetsstuderande som studerar till de yrkesgrupper som Sveriges Lärare ansluter. 

Studerandemedlem i Sveriges Lärare tillhör Sveriges Lärarstudenter enligt § 4 Förbundsstadga för 

Sveriges Lärare. 

 

Sveriges Lärarstudenter har en egen kongress som väljer en styrelse och formar sin egen verksamhet 

och utbildningspolitik. 

 

Sveriges Lärarstudenter har till uppgift 

• Att bedriva studerandefacklig verksamhet för att tillvarata medlemmarnas intressen 

• Att rekrytera studerandemedlemmar 

• Att underlätta introduktionen i de yrken som finns representerade i Sveriges Lärare 

• Att ge medlemmarna möjligheter att påverka utbildningssituationen och den framtida 

yrkesverksamheten 

B. Medlemskapet 

§ 2 Studerandemedlems rättigheter 

Studerandemedlem har rätt att yttra sig och lägga förslag på årsmöten inom Sveriges Lärarstudenter, 

att motionera till Sveriges Lärares kongress samt på alla nivåer i Sveriges Lärarstudenter. 

 

Studerandemedlem kan få fackligt stöd från förbundet rörande fråga som ha uppkommit efter 

tidpunkten för ansökan om medlemskap. 

 

Studerandemedlem har rätt att nominera och nomineras till förtroendeuppdrag på alla nivåer inom 

Sveriges Lärarstudenter samt till Sveriges Lärares kongress och förbundsråd på Sveriges 

Lärarstudenters mandat.  

§ 3 Studerandemedlems åtagande/skyldigheter 

Studerandemedlem ska verka för förbundets sammanhållning och utveckling och följa stadgeenligt 

fattade beslut.  
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Studerandemedlem ska till Sveriges Lärare lämna och uppdatera personuppgifter och andra uppgifter 

som krävs för att uppfylla stadgarna.  

§ 4 Avgifter 

Sveriges Lärares kongress fastställer avgiftssystem. 

 

Studerandemedlem ska betala av förbundsstyrelsen fastställda avgifter.  

§ 5 Personuppgiftsansvarig 

Förbundet är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling av studerandemedlemmars 

personuppgifter.  

§ 6 Utträde 

Om studerandemedlem vill lämna förbundet anmäls detta skriftligen till förbundsstyrelsen. Utträde 

sker vid närmast följande månadsskifte.  

C. Organisation 

§ 7 Studerandeföreningar 

7.1 Studerandeföreningar i Sveriges Lärarstudenter  

Sveriges Lärarstudenters lokala verksamhet utövas genom studerandeföreningar. En 

studerandeförening omfattar en geografisk ort eller en organisatorisk del av ett eller flera lärosäten. 

Alla studerandemedlemmar tillhör en studerandeförening.  

 

Varje aktiv studerandeförening har studeranderåd som väljs på årsmötet för studerandeföreningen.  

 

Årsmöte i studerandeförening kan besluta om att ansöka till Sveriges Lärarstudenters 

studerandestyrelse om en annan indelning gällande berörd/berörda studerandeföreningar genom att 

föreslå en annan organisatorisk uppdelning som innebär uppdelning av tidigare beslutad 

studerandeförening eller sammanslagning av tidigare beslutade studerandeföreningar till en. För 

ansökan om sammanslagning krävs likalydande beslut om ansökan vid berörda studerandeföreningars 

årsmöte. Sveriges Lärarstudenters studerandestyrelse fattar beslut om studerandeföreningars 

inrättande och förändrade organisatoriska struktur. 

7.2 Studerandeföreningens årsmöte  

Studerandeföreningens årsmöte ska  

• Fastställa studeranderådets storlek och eventuella suppleanter 

• Välja ordförande, ledamöter och eventuella suppleanter 

• Välja studerandeföreningens representant som adjungerad till lokalförenings styrelse (i 

Sveriges Lärare) i studerandeföreningens geografiska område  

• Välja kongressdelegater och suppleanter till Sveriges Lärarstudenters kongress, enligt 

mandatfördelning fastställd av Sveriges Lärares studerandestyrelse 

• Välja minst en förtroendevald revisor 

• Välja minst en person till valberedning, varav en sammankallande 

• Besluta om budget och verksamhetsplan 

• Behandla verksamhetsberättelse och årsbokslut 

• Besluta om ansvarsfrihet för studeranderådet 
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Mandatperioden för årsmötesvalda uppdrag löper från ett ordinarie årsmöte avslutats till nästa 

ordinarie årsmötes avslutande. Fyllnadsval kan genomföras under ett extra årsmöte. 

Kongressdelegater och suppleanter till Sveriges Lärarstudenters kongress kan även fyllnadsväljas av 

studeranderådet, se Stadga Sveriges Lärarstudenter § 7.3. 

 

Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Kallelse med dagordning till 

årsmötet ska vara tillgänglig för studerandemedlemmarna senast 7 dagar innan årsmötet. 

Valberedningens förslag ska bifogas kallelsen.  

 

Medlem som vill ta upp ett förslag för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till studerandeföreningen 

senast den 1 februari. Ett förslag som inte tagits med i studeranderådets förslag till dagordning får 

ändå tas upp för beslut om årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet beslutar det.  

 

Studerandemedlem har en röst vid årsmötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av 

studerandeföreningens studeranderåd har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt vid val av 

förtroendevalda revisorer.  

 

Studerandemedlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller direkt på 

årsmötet. Sveriges Lärarstudenters studerandestyrelse ska gå ut med en nationellt omfattande 

nomineringsuppmaning under januari månad. Nominering till valberedningen ska ha inkommit 

senast den 1 februari.  

7.3 Studerandeföreningens studeranderåd 

Studerandeföreningens studeranderåd består av: 

• Ordförande 

• Ledamöter  

samt eventuella suppleanter.  

 

Studeranderådet väljs av studerandeföreningens årsmöte som också beslutar om det totala antalet 

ledamöter och suppleanter. Studeranderådet genomför ett konstituerande möte och väljer inom sig 

exempelvis vice ordförande, sekreterare och dylikt.  

 

Ett studeranderåd ska minst bestå av en ordförande och två ledamöter.  

 

Studerandeförening kan adjungera in person från till exempel lokalföreningen inom Sveriges Lärare 

för ett möte eller för längre tid som bestäms av årsmöte eller studerandeföreningens studeranderåd. 

Adjungerad person äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.  

 

Det åligger studerandeföreningens studeranderåd  

• att aktivt rekrytera nya studerandemedlemmar 

• att verkställa de beslut som årsmötet fattat 

• att tillsammans med studerandemedlemmarna driva viktiga frågor för 

studerandemedlemmarna 

• hålla studerandemedlemmarna informerade om aktuella frågor  

• att samverka med Sveriges Lärares lokalförening 

• att i god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda revisorernas 

förfogande 

• att förbereda ärenden till årsmöte, dock ej personvalsfrågor, och kalla till årsmöte  

• att ansvara för studerandeföreningens ekonomi 
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• att före mars månads utgång till Sveriges Lärares studerandestyrelse lämna ett årsbokslut över 

föregående års verksamhet 

• att följa av Sveriges Lärarstudenters kongress och av studerandestyrelsen fattade beslut 

• att vid behov fyllnadsvälja kongressdelegater och suppleanter till Sveriges Lärarstudenters 

kongress 

 

Studerandeföreningens studeranderåd sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva 

studeranderådet så begär. Även Sveriges Lärarstudenters studerandestyrelse och Sveriges Lärares 

förbundsstyrelse har rätt att kalla till möte. 

7.4 Valberedningens uppdrag i studerandeföreningen 

Valberedningen ska bereda val av studerandeföreningens årsmötesvalda uppdrag, utom val av 

valberedning. 

 

I valberedningens förslag till studeranderåd för studerandeföreningen ska medlemskårens 

sammansättning beaktas. Sveriges Lärares studerandestyrelse ska stödja valberedningarnas arbete 

genom att bistå med hur medlemssammansättningen ser ut i studerandeföreningen.  

7.5 Revisionsuppdrag i studerandeföreningen 

Revisorerna ska lämna revisionsberättelse avseende sin granskning av studeranderådets förvaltning 

och räkenskaper för föregående räkenskapsår. Vid revision ska kontrolleras att fattade beslut inte 

strider mot stadgar, kongress- eller årsmötesbeslut.  

Revisorerna har rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna utföra sina uppgifter.  

§ 8 Sveriges Lärarstudenters kongress 

8.1 Ordinarie kongress 

Ordinarie kongress sammanträder årligen under perioden 30 september – 30 november på plats som 

Sveriges Lärarstudenters studerandestyrelse beslutar. 

 

Sveriges Lärarstudenters kongress består av 49 kongressdelegater som väljs av medlemmarna i 

respektive studerandevalkrets enligt valordning fastställd av studerandestyrelsen.  

Studerandestyrelsen, revisions- och verksamhetsutskott samt valberedning har närvaro-, yttrande- och 

förslagsrätt. 

8.2 Studerandevalkretsar och rösträtt  

Varje studerandeförening som var aktiv den 31 december utgör en egen valkrets. 

Studerandeföreningar med studeranderåd definieras som aktiva studerandeföreningar.  

 

Studerandeföreningar som inte var aktiva den 31 december utgör en nationellt omfattande 

studerandevalkrets.  

 

Alla studerandemedlemmar tillhör en valkrets och har rösträtt i den valkretsen.  

8.3 Mandatfördelning till Sveriges Lärarstudenters kongress 

43 kongressmandat fördelas på de studerandeföreningar som den 31 december är aktiva. Fördelningen 

av de 43 kongressmandaten grundar sig på medlemsantal per 31 december i de aktiva 

studerandeföreningarna som utgör valkretsar.  Studerandestyrelsen fördelar med stöd av 

tjänstemannaorganisationen kongressmandaten enligt uddatalsmetoden till dessa valkretsar. Varje 

aktiv studerandeförening utgör en valkrets och garanteras minst ett mandat.  
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Studerandeföreningar utan studeranderåd per den 31 december utgör en nationellt omfattande 

gemensam studerandevalkrets och har 6 mandat till ordinarie kongressdelegater och 6 suppleanter. 

Val i denna nationellt omfattande studerandevalkrets genomförs digitalt genom studerandestyrelsens 

försorg med stöd från tjänstemannaorganisationen. 

8.4 Ärenden vid Sveriges Lärarstudenters ordinarie kongress 

Vid ordinarie kongress ska förekomma: 

• val av mötesfunktionärer 

• fastställande av röstlängd 

• fastställande av dagordning och mötesregler 

• fråga om kongressens behöriga utlysande  

• behandling av studerandestyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 

• revisions- och verksamhetsutskottets berättelser 

• fråga om ansvarsfrihet för studerandestyrelsen 

• fastställande av verksamhetsplan och budget inklusive eventuella arvoden för kongressvalda 

uppdrag 

• behandling av propositioner  

• behandling av inkomna motioner 

• fastställande av totalt antal ledamöter i studerandestyrelsen 

• fastställande av totalt antal ledamöter i valberedning, inkluderat sammankallande 

• val av fastställt totalt antal ledamöter till studerandestyrelsen 

- ordförande 

- 1-2 vice ordförande 

- ledamot som är adjungerad till förbundsstyrelsen, samt suppleant för denne som 

också ingår som ordinarie ledamot i studerandestyrelsen 

- 4-6 övriga ledamöter 

• övriga val 

- två ledamotssuppleanter 

- 11 kongressombud och 11 suppleanter till Sveriges Lärares kongress. Valet ska ske 

enligt valordning som beslutas av förbundsstyrelsen. I valordningen ska valförfarande 

avseende val ingå.  

- 6 förbundsrådsombud och 6 suppleanter till Sveriges Lärares förbundsråd. Valet ska 

ske enligt valordning som beslutas av förbundsstyrelsen. I valordningen ska 

valförfarande avseende val ingå.  

- Två förtroendevalda revisorer, jämte två suppleanter, och två verksamhetsrevisorer, 

jämte två suppleanter, som tillsammans utgör Sveriges Lärarstudenters revisions- och 

verksamhetsutskott 

- Val av fastställt totalt antal ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, 

jämte två suppleanter 

 

Mandatperioden för kongressvalda uppdrag är till och med nästa ordinarie kongress. Tillträde sker 

direkt efter avslutad kongress. Fyllnadsval kan genomföras under extra kongress. Mandatperiod för 

fyllnadsval avslutas vid nästa ordinarie kongress. 

 

Vid kongressen kan ärende behandlas om mötet med två tredjedelars majoritet av de närvarande 

röstberättigade beslutat föra upp på dagordningen vid dess fastställande, trots att det ej medtagits i 

den av studerandestyrelsen föreslagna dagordningen. Ett ärende kan därefter tas upp till behandling 

om minst tre fjärdedelars majoritet av de närvarande röstberättigade är ense om det.  
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8.5 Handlingar till Sveriges Lärarstudenters ordinarie kongress 

Kallelse till ordinarie kongress sker senast två månader före kongressens öppnande.  

 

Studerandestyrelsens propositioner, motioner med studerandestyrelsens yttrande samt övriga 

kongresshandlingar utsändes minst två veckor före kongressens öppnande.  

 

Handlingarna ska vara tillgängliga för medlemmar i Sveriges Lärarstudenter samt förbundsstyrelsen 

och Sveriges Lärares kansli.  

 

8.6 Motioner Sveriges Lärarstudenters kongress 

Studerandemedlemmar och studerandeförening kan motionera till Sveriges Lärarstudenters kongress. 

Motioner till ordinarie kongress ska inkomma senast fem veckor före kongress. Studerandestyrelsen 

ska besvara motioner som inkommit inom tidsfristen.  

 

8.7 Extra kongress för Sveriges Lärarstudenter 

Om det finns särskilda skäl kan studerandestyrelsen sammankalla till extra kongress. Särskilda skäl 

kan till exempel vara behov av fyllnadsval.  

 

Extra kongress ska även hållas då ett enigt revisions- och verksamhetutskott i Sveriges Lärarstudenter 

eller de förtroendevalda revisorerna i Sveriges Lärare, eller minst en tredjedel av 

studerandeföreningarna skriftligen så begär. Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla till extra 

kongress. Vid sådan extra kongress ska representant från förbundsstyrelsen delta. 

 

Extra kongress hålls inom två månader efter det att något av villkoren uppfylls. Vid mötet ska kallelse 

vara studerandeföreningarna tillhanda senast två veckor innan mötet.  

 

Kallelsen ska utarbetas i samråd mellan ordförande alternativt annan utsedd representant i 

studerandestyrelsen och utsedd representant för revisions- och verksamhetsutskottet. Extra kongress 

får enbart behandla de frågor som angivits i kallelsen.  

 

§9 Kongressvalda uppdrag 

9.1 Sveriges Lärarstudenters styrelse - studerandestyrelsen 

Sveriges Lärarstudenters styrelse, omnämns också som studerandestyrelsen, består av ordförande, 1-2 

vice ordförande samt ytterligare 5–7 ledamöter, varav en ledamot är adjungerad till Sveriges Lärares 

förbundsstyrelse, valda av Sveriges Lärarstudenters kongress.  

 

Det åligger studerandestyrelsen  

• att bereda frågor och förslag som ska behandlas av kongressen 

• att låta verkställa kongressens beslut samt leda Sveriges Lärarstudenters verksamhet i 

överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen fattade beslut 

• att besluta om firmateckning för Sveriges Lärarstudenter 

• att bära det övergripande ansvaret för den ekonomiska förvaltningen 

• att ta fram en arbets- och delegationsordning för styrelsens arbete  

• att årligen utarbeta en verksamhetsberättelse och överlämna denna till revisions- och 

verksamhetsutskottet samt till förbundsstyrelsen 
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• att tillse att årsredovisning för föregående kalenderår överlämnas till revisions- och 

verksamhetsutskottet samt till förbundsstyrelsen 

• att aktivt arbeta med rekrytering och medlemstillväxt tillsammans med Sveriges Lärare 

• att verka för att etablera aktiva studerandeföreningar, upprätthålla kontakt med 

studeranderåd och lämna råd och anvisningar i deras arbete 

• att fortbilda studerandemedlemmar i fackliga frågor 

• att arbeta med skol- och utbildningspolitiska frågor 

• att värna mötesplatser för studerandemedlemmar i Sverige såväl som i Norden 

• att efter ansökan i enlighet med § 7.1 i Sveriges Lärarstudenters stadgar, fatta beslut om 

studerandeföreningars inrättande och förändrade organisatoriska struktur. 

• att i övrigt samarbeta med Sveriges Lärare i tillämpliga frågor och verka för Sveriges Lärares 

syften 

 

Studerandestyrelsen utser inom sig ekonomisk funktionär samt sekreterare.  

 

Studerandestyrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller om hälften av 

studerandestyrelsens ledamöter så begär. Även förbundsstyrelsen har rätt att kalla till möte. 

 

Representant från presidiet i Sveriges Lärare adjungeras som FS-representant till studerandestyrelsen 

och äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.  

 

9.2 Sveriges Lärarstudenters presidium 

Presidiet består av studerandestyrelsens ordförande och vice ordförande.  

 

Ordförande företräder studerandeföreningen och leder studerandestyrelsens arbete. 

 

Vice ordförande har i uppdrag att stödja ordförande i dennes arbete. Vid förhinder för ordförande 

fullgör vice ordförande ordförandes arbetsuppgifter.  

 

 

9.3  Sveriges Lärarstudenters valberedning 

Valberedningen ska bereda val av kongressvalda uppdrag, utom val av valberedning, inför kongressen.  

 

Valberedningen har till uppgift att inför kongressen föreslå arvodesnivåer för kongressbeslutade 

uppdrag. Valberedningen föreslår inte arvoden för sig själv. Inget förslag får innebära 

heltidsarvodering.  

 

I valberedningens förslag till studerandestyrelse ska medlemskårens sammansättning beaktas. 

Valberedningsuppdraget innebär, förutom att tillse att rätt kompetenser föreslås, även att i det 

sammantagna valberedningsförslaget ta hänsyn till representativiteten för olika storlekar på 

studerandeföreningar likväl som olika former av utbildningar/inriktningar samt beakta 

representativitet i övrigt.  

 

9.4 Sveriges Lärarstudenters revisons- och verksamhetsutskott 

Revisions- och verksamhetsutskottet har till uppgift att kontinuerligt granska Sveriges Lärarstudenters 

ekonomi och verksamhet i relation till kongressbeslut och stadgar.  
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Revisions- och verksamhetsutskottet har rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna 

utföra sina uppgifter.  

 

Revisions- och verksamhetsutskottet ska årligen granska ett urval av studerandeföreningarnas 

verksamhet. Ledamot av revisions- och verksamhetsutskottet får ej närvara vid granskning av 

ledamotens egen studerandeförening.  

 

Revisorerna ska lämna revisionsberättelse avseende sin granskning av studerandestyrelsens 

förvaltning och räkenskaper för föregående räkenskapsår. Vid revision ska kontrolleras att fattade 

beslut inte strider mot stadgar eller kongressbeslut.  

 

Revisions- och verksamhetsutskottet ska kontinuerligt lämna rapport över sin granskning till 

studerandestyrelsen samt ge en samlad bedömning av verksamheten till Sveriges Lärarstudenters 

kongress. Revisions- och verksamhetsutskottet ska även förbereda kongressens behandling av frågan 

om ansvarsfrihet för studerandestyrelsen. 

  

D. Formalia 

§10 Beslut 

Vid beslut inom Sveriges Lärarstudenter gäller att fullmaktsröstning är förbjuden.  

Varje närvarande ledamot/tjänstgörande suppleant alternativt medlem har en röst i alla ärenden i 

beslutande organ. 

 

Årsmöten och kongress är beslutsmässiga då mötet är stadgeenligt utlyst.  

Övriga beslutande organ inom förbundet är beslutmässigt då minst halva antalet röstberättigade är 

närvarande.  

 

Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat är stadgat. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal 

avgör lotten. Sluten omröstning kan begäras vid kongress.  

 

Vid slutet personval ska röstande alltid rösta på exakt antal namn som valet avser. Val hålls slutet om 

fler kandidater nominerats än vad som ska väljas. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

 

Vid val till förtroendeuppdrag där endast en person ska väljas och där fler än två kandidater finns och 

ingen får mer än 50 procent av rösterna, ska ett andra val hållas mellan de två kandidater som fått flest 

röster vid första valet. 

 

Studerandestyrelsen/studeranderåd som valts för kommande period får inte rösta vid val till revisions- 

och verksamhetsutskott respektive förtroendevald revisor. 

§11 Närvarorätt 

Valberedningens ledamöter har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av 

ärenden som valberedningen haft uppdrag att bereda. Valberedningen har, för att möjliggöra sökande 

av nya kandidater till val som valberedningen har att bereda, dessutom närvarorätt på aktiviteter 

anordnade inom sitt beredningsområde.  

 

Revisorer har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av ekonomi och 



 

 
 

Stadga Sveriges Lärarstudenter 

 

verksamhet som revisorerna haft uppdrag att bereda.  

 

Revisions- och verksamhetsutskottet har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid kongress.  

 

Ledamot har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid möten som beslutar om 

ansvarsfrihet för berörd styrelse/studeranderåd.  

 

Studerandestyrelsen har närvaro-, förslags- och yttranderätt på möten inom förbundet som 

studerandestyrelsen kallat till.  

§12 Påkallande av möten och kallelse 

Kallelse ska ske sju dagar innan möte om inte annat stadgats. Tillsammans med kallelsen ska 

dagordning skickas ut.  

§13 Protokoll 

Protokoll ska föras vid sammanträden inom beslutande organ i Sveriges Lärarstudenter och vara 

justerade inom 4 veckor. Protokoll ska förvaras så de finns tillgängliga inom förbundet vid efterfrågan.  

§14 Ekonomi och verksamhet 

Inom Sveriges Lärarstudenter sammanfaller räkenskapsår och verksamhetsår med kalenderåret.  

 

Sveriges Lärarstudenters verksamhet finansieras via anslag som fastställs av Sveriges Lärares 

kongress. 

 

Sveriges Lärarstudenter och alla studerandeföreningar är en del av den juridiska personen Sveriges 

Lärare. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 

§15 Valbarhet 

Studerandemedlem kan bli vald till och inneha förtroendeuppdrag på alla nivåer i Sveriges 

Lärarstudenter samt i Sveriges Lärares kongress och förbundsråd på Sveriges Lärarstudenters mandat.  

 

Förtroendevald för Sveriges Lärarstudenter ska vara studerande såvida inte annat regleras av stadgan. 

Övergår studerandemedlemskapet till yrkesverksamt medlemskap kan förtroendeuppdraget fortsätta 

under mandatperioden för uppdraget.  

 

Yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Lärare är valbara till och kan inneha förtroendeuppdrag i 

valberedning samt som revisor.   

 

Uppdrag som valberedning går inte att kombinera med uppdrag som valberedningen har i  

uppdrag att bereda. 

 

Studerandestyrelseledamot kan inte kombinera uppdrag med andra kongressvalda uppdrag eller 

kongressdelegat vid Sveriges Lärarstudenters kongress. Studerandestyrelseledamot kan dock 

kombinera detta uppdrag med uppdrag som kongressombud/suppleant och 

förbundsrådsombud/suppleant till Sveriges Lärares kongress respektive förbundsråd. 
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§16 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av Sveriges Lärares kongress. Förslag om 

stadgeändring får inte antas om frågan inte varit angiven i kallelsen.  

För stadgeändring krävs minst två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade.  

För ändring av paragraf om stadgeändring krävs  

• två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan  

• två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade vid båda kongresserna. 
 


