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1. Sammansättning och ändamål
1.1 NAMN
Sveriges Arbetsterapeutstudenter är Sveriges Arbetsterapeuters stu-
dentorganisation.

1.2 GEMENSAM VÄRDEGRUND
Sveriges Arbetsterapeutstudenter är ett demokratiskt uppbyggt 
samordnings- och samarbetsorgan för arbetsterapeutstudenter som är 
medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter. Sveriges Arbetsterapeutstu-
denter värnar ett inkluderande förhållningssätt där alla studentmed-
lemmar, oavsett bakgrund och erfarenhet, på lika villkor ska kunna 
delta och känna sig välkomna i alla delar av verksamheten. 

1.3 ÄNDAMÅL
Sveriges Arbetsterapeutstudenter

• arbetar för att utveckla och förbättra arbetsterapeututbildningen i 
Sverige
• för studentmedlemmarnas talan och bidrar med ett studentperspek-
tiv i Sveriges Arbetsterapeuter
• verkar för ökad gemenskap mellan och inom utbildningsorterna
• arbetar för att förbättra arbetsterapeutstudenters studiesociala situa-
tion
• strävar efter att ha samarbete med andra hälso- och sjukvårdsutbild-
ningar i Sverige
• knyter kontakter och hittar samarbeten med organisationer utanför 
Sverige som ansluter arbetsterapeutstudenter
• bidrar till skapandet av en yrkesidentitet redan under studietiden
• verkar för en ökad kunskap om Sveriges Arbetsterapeuter och Sveri-
ges Arbetsterapeutstudenter hos studenter
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2. Medlemskap
Medlemsansökan ställs till Sveriges Arbetsterapeuter och inträde 
beviljas arbetsterapeutstudenter i Sverige. Samtliga medlemmar i 
Sveriges Arbetsterapeuter, som studerar på grundnivå eller avancerad  
nivå, är automatiskt anslutna till Sveriges Arbetsterapeutstudenter.

3. Organisation
Sveriges Arbetsterapeutstudenters verksamhet utövas i enlighet med 
denna stadga genom

1.  Årsmötet
2.  Centrala styrelsen
3.  Centrala styrelsens arbetsutskott (AU)
4.  Lokala styrelser
5.  Valberedning
6.  Verksamhetsrevisorer

4. Verksamhetsår och budgetår
Sveriges Arbetsterapeutstudenters verksamhetsår löper från årsmöte 
till årsmöte. 

Sveriges Arbetsterapeutstudenters budgetår följer Sveriges Arbetstera-
peuters budgetår, vilket innebär kalenderår.
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5.Årsmöte
5.1 BEFOGENHETER
Årsmötet är Sveriges Arbetsterapeutstudenters högsta beslutande 
organ. 

5.2 ORDINARIE ÅRSMÖTE  
Årsmötet sammanträder en gång per år. Årsmötet förläggs till perio-
den 15 november - 15 december. 

5.3 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan sammankallas när styrelsen för Sveriges Arbetste-
rapeutstudenter finner detta nödvändigt eller när 1/3 av studentmed-
lemmarna så begär.

5 .4 SAMMANSÄTTNING
Medlemmarna vid varje utbildningsort har rätt att utse delegater till 
årsmötet. Delegater ska vara studentmedlemmar i Sveriges Arbetste-
rapeuter. Ledamöter i sittande styrelse kan inte vara delegater. 

Baserat på utbildningsortens medlemsantal den 1 januari samma år 
som årsmötet, har varje ort rätt att skicka delegater enligt följande: 

Medlemmarna vid varje utbildningsort utser två (2) delegater samt 
utöver detta ytterligare en (1) delegat om utbildningsorten har 51-100 
studentmedlemmar, två (2) delegater om utbildningsorten har 101-
150 studentmedlemmar och tre (3) delegater om utbildningsorten har 
151 studentmedlemmar eller fler.

5 .5 NÄRVARO-, YTTRANDE - OCH RÖSTRÄTT
Delegater har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmötet. 
Varje delegat har endast en röst. Fullmaktsröster är inte tillåtna.
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Alla studentmedlemmar har närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.

5.6 NOMINERINGAR
Alla studentmedlemmar har rätt att nominera verksamhetsrevisorer, 
valberedning och kandidater till den centrala styrelsen.

5.7 MOTIONER
Alla studentmedlemmar har motionsrätt till årsmötet. 

Motioner ska vara Sveriges Arbetsterapeuters kansli tillhanda senast 
fem (5) veckor före årsmötet.

5.8 KALLELSE OCH ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Kallelse till årsmötet utsänds till ordinarie ledamot och suppleant vid 
varje utbildningsort och anslås senast åtta (8) veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingar utsänds till den ordinarie ledamoten och supple-
ant vid varje utbildningsort senast tre (3) veckor före årsmötet.

5.9 ÄRENDEN
I föredragningslistan till ordinarie årsmöte förekommer följande 
ärenden: 

1.  Årsmötets öppnande
2.  Årsmötets behöriga utlysande
3.  Fastställande av röstlängd
4.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5.  Val av mötesfunktionärer
 a) mötesordförande 
 b) mötessekreterare
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
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7.  Styrelsens ekonomiska redovisning för räkenskapsåret
8.  Verksamhetsrevisorernas berättelse
9.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10.  Motioner
11.  Propositioner från Sveriges Arbetsterapeutstudenters styrelse
 a) verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 b) ekonomisk plan för kommande budgetår 
 b) övriga propositioner
12.  Val av ordförande för verksamhetsåret
13.  Val av vice ordförande för verksamhetsåret
14.  Val av styrelseledamöter: en ordinarie ledamot och en suppleant  
  från varje utbildningsort 
15.  Val av verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret
16.  Val av valberedning för verksamhetsåret
17.  Val av nästa årsmötesort
18.  Årsmötets avslutande

5.10 OMRÖSTNING
Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte sluten omröstning be-
gärts. Vid personval är omröstningen alltid sluten om de nominerades 
antal överstiger antalet poster som ska tillsättas. 

Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
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6. Centrala styrelsen
6.1 STYRELSENS BEFOGENHETER
Den centrala styrelsen är organisationens högsta beslutande organ 
mellan årsmötena.

Styrelsens mandattid är ett (1) år eller tiden mellan två ordinarie års-
möten.

6. 2 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt övriga le-
damöter - två från varje utbildningsort, en ordinarie ledamot och en 
suppleant som stöttar den ordinarie i dennes arbete och som vid behov 
träder in i ordinarie ledamots ställe. Styrelsen utses bland förbundets 
studentmedlemmar, efter nominering, av årsmötet. 

Styrelsen har rätt att tillsätta arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har 
förslagsrätt men inte beslutsrätt. 

6.3 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen har till uppgift att 

• leda verksamheten under året i enlighet med organisationens stadga
• verkställa de beslut som fastställts av årsmötet
• förvalta Sveriges Arbetsterapeutstudenters ekonomiska medel i sam-
råd med Sveriges Arbetsterapeuters kansli
• utse personer till uppdrag och organ där Sveriges Arbetsterapeutstu-
denter har rätt att finnas representerade
• avge en verksamhetsberättelse till årsmötet
• bereda ärenden som ska behandlas 
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av årsmötet
• avge yttrande på de till årsmötet inkomna motioner
• bereda ärenden som skabehandlas i förbundsstyrelsen.

6. 4 STYRELSENS KONSTITUERANDE
I samband med årsmötet äger ett konstituerande styrelsemöte rum. 
Vid mötet utser styrelsen inom sig ett arbetsutskott samt en ledamot 
till Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse.

6. 5 STYRELSENS SAMAMNTRÄDEN
Styrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger per år. Kallelse utsänds 
minst två (2) veckor före styrelsemötet.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga styrelseledamöter blivit behö-
rigen kallade och 2/3 av dessa är närvarande.

Styrelsen har rätt att adjungera personer med närvaro- och yttrande-
rätt till sina sammanträden. 

6. 6 STYRELSEPROTOKOLL
Styrelsens sammanträden protokollförs. 

Styrelsens protokoll justeras av ordförande och den av mötet särskilt 
utsedda justeraren.

6.7 STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE 
Styrelsens ordförande har till uppgift att med stöd av vice ordförande

• leda och planera verksamheten tillsammans med styrelsen
• ansvara för att årsmötets/styrelsens beslut följs upp och verkställs
• representera Sveriges Arbetsterapeutstudenter
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Styrelsens ordförande är Sveriges Arbetsterapeutstudenters ledamot i 
Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. 

Styrelsens vice ordförande har även till uppgift att vid behov träda in 
i ordförandes ställe, dock ej i Sveriges Arbetsterapeuters förbunds-
styrelse.

6.8 STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU)
Styrelsens arbetsutskott utgörs av ordförande, vice ordförande och en 
övrig ledamot. 

Arbetsutskottet har till uppgift att
• besluta i brådskande eller mindre betydelsefulla ärenden mellan 
styrelsens möten 
• besluta om inkomna ansökningar om aktivitetsstöd

Arbetsutskottet kan delegeras ytterligare uppgifter efter beslut av 
styrelsen. 

Arbetsutskottets beslut protokollförs och redovisas vid efterföljande 
styrelsemöte. 

6.9 PER CAPSULUM-BESLUT
Per capsulam-beslut kan tas av styrelsen i brådskande angelägenheter 
som inte tål uppskov till närmast följande styrelsemöte. Beslut som tas 
per capsulam är giltiga endast om samtliga styrelseledamöter deltar i 
beslutet. Besluten fastställs på efterföljande styrelsemöte. 

6. 10 ENTLEDIGANDEN OCH FYLLNADSVAL
Styrelseledamöter och suppleanter kan ansöka om entledigande till 
ordförande. Beslut om entledigande fattas av styrelsen.
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Styrelsen har rätt att genomföra fyllnadsval av presidialer och styrelse-
ledamöter. 

7. Valberedning
Valberedningen utses, efter nominering, av årsmötet. 

Valberedningen utgörs av tre ledamöter. Dessa får inte ingå i styrel-
sen och bör komma från tre olika utbildningsorter.

Valberedningen har till uppgift att
• inom sig utse en sammankallande ledamot
• avge förslag till ordförande och vice ordförande
•avge förslag till ordinarie ledamot och suppleant från respektive 
utbildningsort
• avge förslag på två (2) verksamhetsrevisorer

Valberedningen kan även få i uppdrag att bereda andra val.

Förslagen utsänds i årsmöteshandlingarna.  

8. Verksamhetsrevisorer
Två verksamhetsrevisorer utses, efter nominering, av årsmötet.  

Verksamhetsrevisorerna har till uppgift att

• kontrollera att styrelsens arbete följer årsmötets beslut genom att läsa 
igenom årets protokoll och styrelsens verksamhetsberättelse
• utifrån ovan nämnda dokument skriva en revisionsberättelse som 
biläggs årsmöteshandlingarna
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• ha kommunikation med AU under verksamhetsåret

9. Lokala styrelser
Den lokala verksamheten bedrivs av de lokala styrelser som finns på 
respektive utbildningsort. Den lokala verksamheten utgör och fung-
erar som en länk mellan Sveriges Arbetsterapeuters studentmedlem-
mar och den centrala styrelsen. 

Det åligger de lokala styrelserna att senast fem (5) veckor innan års-
mötet sända en verksamhetsberättelse till Sveriges Arbetsterapeutstu-
denters styrelse.

10. Ekonomi
Sveriges Arbetsterapeutstudenters ekonomi regleras genom anslag 
från Sveriges Arbetsterapeuter.

Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse fattar beslut om anslagets 
storlek. Inom detta anslag disponerar sedan Sveriges Arbetsterapeut-
studenterfritt sina medel. Frågan om medlens disposition behandlas i 
samband med antagande av verksamhetsplanen vid Sveriges Arbets-
terapeutstudenters årsmöte.

Sveriges Arbetsterapeutstudenter presenterar, efter varje årsmöte, den 
av årsmötet antagna ekonomiska planen för Sveriges Arbetsterapeu-
ters förbundsstyrelse. Studentrepresentant i förbundsstyrelsen kan 
söka om mer pengar

Administrativ service handhas av Sveriges Arbetsterapeuters kansli.
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11. Stadgeändring
Beslut om ändring av denna stadga fattas, efter godkännande av Sveri-
ges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse, vid Sveriges Arbetsterapeut-
studenters årsmöte. 

Förslag till stadgeändring utsänds i samband med kallelse till årsmö-
tet.
 
För ändring av stadgan fordras att minst 2/3 av de närvarande dele-
gaterna är ense om beslutet. Ändring av stadgan kan också ske med 
enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.  

12. Upplösning av Sveriges Arbetste-
rapeutstudenter
Beslut om upplösning av Sveriges Arbetsterapeutstudenter fattas av 
två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. För beslut 
måste 4/5 av de röstberättigade delegaterna närvara vid respektive 
möte. För beslut om upplösning krävs att 2/3 av närvarande delegater 
är ense om beslutet.

Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse godkänner upplösningen 
av Sveriges Arbetsterapeutstudenter
för att den ska vara giltig.

Vid upplösning av Sveriges Arbetsterapeutstudenter tillfaller disponi-
bla medel Sveriges Arbetsterapeuter. 
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