Humanistiska doktorandrådet Uppsala universitet

STADGAR (senast ändrade vid HDR:s möte 2019-02-14)
§ l. FÖRENINGEN
Humanistiska doktorandrådet (HDR) är ett samarbetsorgan för doktorander vid institutioner och ämnen inom
Språkvetenskapliga och Historisk-filosofiska fakulteterna vid Uppsala universitet.
§ 2. MEDLEMMAR
Doktoranderna vid institutioner eller motsvarande vid nämnda fakulteter har rätt att till HDR utse två ordinarie
ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är ett år. Vidare är också styrelsens ordförande och övriga ledamöter,
samt av HDR utsedda representanter och suppleanter till nämnder, grupper och organ, medlemmar.
§ 3. STYRELSE
HDR: s styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot, väljs av årsmötet.

Valbar är någon doktorand verksam inom de två fakulteterna. Mandattiden är ett år.
Styrelsens uppgift är att handha frågor av en löpande och administrativ karaktär, att bereda frågor till HDRsammanträden, att verkställa av HDR-sammanträden fattade beslut, samt att till årsmötet upprätta
verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Teckningsrätt för HDR: s postgirokonto innehas av rådets
ordförande och kassör var för sig.
§ 4. VERKSAMHETSÅR
HDR:s verksamhetsår löper fr.o.m. 1/7 t.o.m. 30/6.
§ 5. SAMMANTRÄDE
a) HDR ska sammankallas för ordinarie sammanträde minst två gånger per termin utöver årsmöte.
b) Ordförande eller minst tre ledamöter av HDR äger rätt att kalla till sammanträde.
c) Skriftlig kallelse och dagordning till varje sammanträde samt föregående sammanträdesprotokoll ska genom
ordförandes försorg göras tillgänglig för alla HDR-ledamöter och till HDR:s representanter i respektive
fakultetsnämnd senast fem dagar före sammanträdet.
d) Ordinarie ledamot som inte kan deltaga ska dels omedelbart till ordförande anmäla förfall, dels kalla
suppleant.
e) Alla registrerade doktorander inom fakulteten har närvaro- och yttranderätt vid HDR:s sammanträden.
f) Personer utanför HDR kan kallas och adjungeras till sammanträden inom HDR.
g) HDR är beslutsmässigt när ledamöter från minst sex av fakultetens institutioner är närvarande.
h) Vid sammanträden har varje ledamot en röst.
i) Omröstning sker öppet utom vid val, då sluten omröstning ska ske om någon så begär.
j) Beslut fattas, där dessa stadgar ej säger annorlunda, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skiljer lotten.
k) Över sammanträdena ska föras protokoll, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande
ledamot. Protokollen ska arkiveras.
l) Valda representanter enligt § 6 c: 12 nedan ska, om de själva inte kan närvara vid ordinarie HDR-sammanträde,
inför sådant sammanträde till styrelsen lämna information om avhållna möten i de instanser där de representerar
HDR.
§ 6. ÅRSMÖTE
a) Årsmöte ska hållas under april eller maj månad på plats och tid som styrelsen bestämmer.
b) Kallelse och dagordning till årsmöte ska distribueras på samma sätt som för ordinarie sammanträde, se § 5c.
c) Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Val av mötesordförande
2. Val av protokolljusterare tillika vid val fungerande som rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4.Fråga om godkännande av dagordningen
5. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
8. Val av ordförande
9. Val av övriga ledamöter i styrelsen
10. Rätt för ordförande och kassör att var för sig teckna firma
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av en ordinarie representant och en suppleant till
a) historisk-filosofiska resp. språkvetenskapliga fakultetsnämnderna
b) historisk-filosofiska resp. språkvetenskapliga rekryteringsgrupperna
c) studentkårens doktorandnämnd
d) Övriga nämnder och grupper eller andra organ där doktorander från
respektive fakultet eller HDR skall vara representerade.
13. Val av valberedning
14. Ärende som av ordinarie HDR-sammanträde beslutats tas upp på årsmöte eller som enskild
ledamot skriftligen tillställt styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Valbar till posterna under punkt 12 på den föreslagna dagordningen är den som vid valtillfället är registrerad som
doktorand vid språkvetenskapliga eller historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet och medlem av
Uppsala studentkår. Mandatperiod för de nyvalda under punkt 12 är samma som HDR:s verksamhetsår i § 4. av
dessa stadgar. Valda representanter under punkt 12 som inte är ledamöter av HDR adjungeras med rösträtt vid
årsmötet. Ärende som inte tagits upp på dagordningen får inte göras till föremål för beslut. Styrelsens ledamöter får
inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor.
§ 7. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan hållas när styrelsen anser det nödvändigt eller då representanter från minst sex av fakultetens
institutioner skriftligen begär detta hos styrelsen. Vid extra årsmöte får inte ärende som inte tagits upp på
dagordningen göras till föremål för beslut. Som ordförande fungerar HDR: s ordförande, i den mån inte mötet
bestämmer annorlunda. Över extra årsmöte ska föras protokoll, som justeras av därtill vid mötet vald
protokolljusterare.
§ 8. REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av minst en på årsmötet vald revisor.
Föreningens räkenskaper, en verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport ska ställas till revisorns förfogande för
granskning senast en vecka före årsmötet. Revisorn ska senast på årsmötesdagen avge berättelse över sin
granskning.
§ 9. VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, övriga
styrelseledamöter, ordinarie representanter och suppleanter till nämnder och kommittéer enligt § 6 c: 12 samt
revisor och revisorssuppleant.
§ 10. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan göras av beslutsmässigt råd då tre fjärdedelar av dem som röstar biträder förslag om
ändring vid två på varandra följande möten med minst en veckas intervall. Dock måste dessa två sammanträden
äga rum under terminstid.

§ 11. UPPLÖSNING
För upplösning av HDR krävs beslut vid två på varandra följande sammanträden, varav ett ska vara årsmöte, och att
förslaget vid det sista mötet biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället ska även
beslut fattas om disposition av eventuella tillgångar.
§ 12. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. 2019-02-14 då föreningens tidigare stadgar samtidigt
upphör att gälla.

