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§1. Allmänt 

§1.2 Namn 

Svenska: Doktorandsektionen vid Luleå Tekniska Universitet. Härefter benämnt som Doktorandsektionen. 

Engelska: PhD Student Association at Luleå University of Technology. 

§1.2 Ändamål 

Doktorandsektionen vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) är en del av Teknologkåren vid Luleå tekniska 
universitet. Doktorandsektionen är en sammanslutning av studerande på forskarnivå vid universitetets 
samtliga forsknings- och forskarutbildningsämnen inom både teknisk och filosofisk fakultet. Sektionens 
ändamål är att tillvarata doktorandernas intressen i allmänhet samt att delta i utvecklingen av 
forskarutbildningen. 

§1.3 Säte 

Doktorandsektionen har sitt säte i Luleå. 

§1.4 Obundenhet 

Doktorandsektionen är partipolitiskt och religiöst obundna. 

§2 Medlemskap 

§2.1 Avgift 

Medlem av Doktorandsektionen är studerande på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet som erlagt 
medlemsavgift vid det aktuella året till Teknologkåren.  

§2.2 Rättighet 

Medlem äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmöten. Medlem äger rätt att få motion 
behandlad av sektionsmötet. 

§2.3 Valbarhet 

Endast medlemmar är valbara för förtroendeuppdrag inom Doktorandsektionen.  Medlemskap ska vara 
tecknat antingen vid valet eller inom rimlig tid därefter. 
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§3 Organisation 

§3.1 Intern Verksamhet 

Doktorandsektionens verksamhet internt utövas genom: 

• Sektionsmöte 
• Sektionsstyrelse 
• Interna representanter för varje institution. (Institutionsrepresentantgrupp) 

§3.2 Extern Verksamhet 

Doktorandsektionens verksamhet utövas inom Luleå Tekniska Universitet genom representanter på olika 
nivåer inom universitetet. Aktuella positioner tydliggörs vid varje årsmöte, se § 5. 

§3.3 Verksamhetsår 

Doktorandsektionens verksamhetsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni efterföljande år. 

§4 Sektionsmöte 

§4.1 Syfte 

Sektionsmötet är Doktorandsektionens högsta beslutande organ.  

§4.2 Kallelse 

Kallelse till sektionsmöte anslås på sektionens hemsida samt via e-post till sektionens medlemmar. Kallelsen 
skall utgå senast 14 dagar och möteshandlingar senast sju dagar innan möte. 

§4.3 Sammanträde 

Sektionen sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Rätt att till sektionsstyrelsen, skriftligen med 
angivande av ärende, begära utlysande av sektionsmöte tillkommer: 

• Sektionsstyrelsen efter styrelsebeslut 
• Teknologkårens styrelse efter styrelsebeslut 
• Sammanslutning av minst sex medlemmar i Doktorandsektionen 

Sektionsmöte skall hållas senast tre veckor efter att framställan har inkommit till sektionsstyrelsen.  
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§5 Årsmöte 

§5.1 Tillfälle 

Senast 1 maj varje verksamhetsår skall Doktorandsektionen hålla ett årsmöte.  

§5.2 Dagordning 

Det åligger årsmötet att: 

• Granska verksamhetsberättelsen från föregående verksamhetsår. 
• Fastställa resultat- och balansberäkning för föregående verksamhetsår samt besluta om disposition av 

överskott eller täckande av underskott. 
• Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs sektionsstyrelse och övriga 

förtroendevalda. 
• Fastställa budget för Doktorandsektionen för det kommande verksamhetsåret  
• Till sektionsstyrelsen för nästkommande verksamhetsår välja: 

o Ordförande, tillika Doktorandsektionens representant i Universitetsstyrelsen. 
o Sekreterare 
o En ledamot, tillika representant i institutionen för teknikvetenskap och matematiks 

ledningsgrupp. 
o En ledamot, tillika institutionsrepresentant i ledningsgruppen för institutionen för Hälsa, 

Lärande och Teknik. 
o En ledamot, tillika institutionsrepresentant i institutionen för samhällsbyggnads 

ledningsgrupp. 
o En ledamot, tillika institutionsrepresentant i ledningsgruppen för institutionen för Ekonomi, 

Teknik, Konst och Samhälle. 
o En ledamot, tillika institutionsrepresentant i institutionen för system- och rymdteknik.  
o En ledamot, tillika representant i tekniska fakultetsnämnden 
o En ledamot, tillika suppleant i tekniska fakultetsnämnden och representant i 

nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG). 
o En ledamot, tillika representant i filosofiska fakultetsnämnden 
o En ledamot, tillika suppleant i filosofiska fakultetsnämnden och representant i 

nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG). 
o En ledamot, tillika Doktorandsektionens representant i Sveriges akademikers 

centralorganisation vid Luleå tekniska universitet 
• För det kommande verksamhetsåret välja: 

o Ledamöter till Teknologkårens fullmäktige enligt fastställd mandatfördelning 
o En representant i Anställningsnämnd 1, samt personlig suppleant för denna 
o En representant i Anställningsnämnd 2, samt personlig suppleant för denna 
o En representant i Konstnärliga utskottet vid filosofisk fakultet 
o Minst tre medlemmar till Doktorandsektionens valberedning, varav en ordförande. 

§5.3 Valberedning  
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Doktorandsektionens valberedning bereder de val som ska göras av årsmötet. Varje medlem äger rätt att till 
valberedningen inkomma med nomineringsförslag. Under sammanträdet må ytterligare nominering ske, efter 
valberedningen gjort sin nominering. Varje studerande på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet är valbar, 
se §2.3, förutsatt att medlemskravet uppfylls inom rimlig tid efter valet. Undantaget är val till 
Doktorandsektionens valberedning, där inga krav på medlemskap ställs. Fyllnadsval till sektionsstyrelsen kan 
hållas vid ordinarie sektionsmöte. 

§5.4 Beslutsordning 

Som sektionsmötets beslut gäller den mening som erhåller flest antal röster. Vid lika antal röster avgör lotten, 
om ingen medlem yrkar på bordläggning. Omröstning ska ske öppet. Beslut i personfråga ska dock ske med 
slutna sedlar om någon medlem så begär. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. 

§5.5 Votering 

Om det är oklart hur många röster varje alternativ har fått, så kan votering begäras. Votering utförs då 
skriftligen efter att rösträknare valts. Rösträknare bör vara medlem i sektionen, men inte för närvarande 
förtroendevald. 

§6 Sektionsstyrelsen  

§6.1 Uppdrag 

Sektionsstyrelsen handhar den löpande/operativa verksamheten inom sektionen. Sektionsstyrelsen, i 
majoritetsbeslut eller utsedd representant, äger rätt att mellan sektionsmöten företräda Doktorandsektionen.  

§6.2 Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och minst tre övriga ledamöter. Varje institution bör vara 
representerad i sektionsstyrelsen. 

Sektionsstyrelsen kan inom sig utse en eller flera vice ordförande att ersätta ordförande vid dennes frånvaro. 
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§6.3 Sammanträde 

Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, alternativt vice ordförande när ordförande inte är 
tillgänglig. Kallelse ska ske senast sju dagar innan sammanträdet och handlingarna ska vara tillgängliga senast 
tre dagar innan sammanträdet. 

Sektionsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de valda ledamöterna närvarar, samt om alla är kallade.  

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer sektionsstyrelsens samtliga ledamöter. Närvaro och 
yttranderätt tillkommer övriga som sektionsstyrelsen till sig adjungerar för visst ärende.  

Vid lika röstetal ha ordförande utslagsröst. Styrelseledamöter kan begära att avvikande uppfattning skall 
noteras i protokollet. Sektionsstyrelsen kan fatta beslut per capsulam och sådana beslut protokollförs vid 
närmast efterkommande styrelsemöte med notering om avvikelse. 

§7 Ansvarighet 

Sektionsstyrelse ansvarar inför sektionsmötet för sin verksamhet. Sektionsstyrelsen beslutar om de 
utbetalningar som ska göras i överensstämmande med fastställd budget. 

§7.1 Protokoll 

Protokoll skall föras vid sektionsmöte och sektionsstyrelsemöte. Protokoll fört vid sektionsmöte skall 
publiceras på Doktorandsektionens hemsida snarast efter mötet, dock senast fyra veckor innan nästa 
sektionsmöte.  Sektionsmötes- och sektionsstyrelseprotokoll ska justeras av ordförande och en särskilt utsedd 
justeringsperson.  

Beslut är giltiga när protokoll där beslutet återfinns är justerat. Beslut som fattas inom Doktorandsektionen 
och som berör Teknologkåren i dess helhet skall underställas Teknologkårens styrelse. 

§7.2 Ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihet är beviljad sektionsstyrelsen, se §5, då årsmötet fattat beslut om detta. Ingen må delta i beslut 
om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken han/hon är ansvarig. 

 

§8 Stadgeändring och upplösning 

Ändring av stadgar kan ske efter beslut vid två på varandra följande sektionsmöten med minst en månads 
mellanrum. Vid andragångsbehandlingen kan det vid första läsningen antagna förslaget endast bifallas eller 
avslås. 

För upphörande av Doktorandsektionen krävs ett majoritetsbeslut vid årsmötet för att hemställa om detta till 
Teknologkårens kårstyrelse och kårfullmäktige, vilka beslutar i ärendet. Vid upplösning fördelar årsmötet 
Doktorandsektionens tillgångar så att de kommer Doktorandsektionens medlemmar till godo på bästa sätt. 


