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Gustav Ekström 
  Kårordförande 
 

Attest- och delegationsordning 
 

Antagen av fullmäktige 2018–09-xx 

Attest- och delegationsordningen är ett samlingsdokument som delegerar implementeringsansvar och reglerar 
attesteringsrätten för kårens förtroendevalda. Attesteringsrätten är förtroendevalds rätt att attestera (skriftligt godkänna) 
en kvittens (t.ex. kvittoblankett, faktura). Delegationsordningen tydliggör vilka som är ansvariga för att verkställa de 
verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om samt under vilka villkor. Tillfälliga arvoderade (ansvarig för Hybrid och 
novischverksamhet) får efter diskussion med presidiet ekonomiska ramar för sin verksamhet samt riktlinjer för beslut och 
redovisning av kostnader. 

 
Allmänna bestämmelser 
Humanistiska och teologiska studentkårens grundläggande syfte är att främja medlemmarnas 
studiesituation och sociala välbefinnande. Det grundläggande syftet ska genomsyra all verksamhet som 
kåren bedriver.  

Den Humanistiska och teologiska studentkåren är organiserad i olika typer av organ. Dessa organ är:  

• Styrelsen 

◦ Består av presidiet samt av fullmäktige valda styrelseledamöter.  

• Utskott 

◦ Sexmästeriet 

◦ Café Multilingua 

◦ Utbildningsutskottet 

◦ Studiesociala Utskottet 

• Valnämnden 

• Valberedningen 

• Studentråd  

◦ Ett studentråd per institution. Studentråd kan dela in sig i arbetsgrupper.  

• Övriga organ 

◦ HTS Bollklubb [BK] 

◦ Spelledare 

◦ Lunära Kommittén  

◦ Arbetsmarknadsdagen Hybrid 

◦ Novischperioden 
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Organens verksamhet regleras genom kårens styrdokument samt övriga handlingar som fullmäktige 
fastslår. Organens respektive ordföranden ansvarar inför fullmäktige för organens verksamhet och 
ekonomi. 

Styrelsen är ytterst ansvariga för att Humanistiska och teologiska studentkåren verkar i enlighet med 
kårens grundläggande syfte samt de mål som fullmäktige stipulerar. Kårordförande med resterande 
presidium är ansvariga att arbetsleda styrelsen.  

 
Humanistiska och teologiska studentkårens styrelse och dess delegationer 
Den Humanistiska och teologiska studentkårens styrelse är ett beredande, beslutande och verkställande 
organ. Styrelsen har ett samlat ansvar för kårens verksamhet och ekonomi. Verksamhetens ramar bestäms 
av fullmäktige i form av en verksamhetsplan och en övergripande budget. Styrelsen skall utse en 
ekonomiskt ansvarig som tillsammans med den ekonomiansvarige i presidiet attesterar samtliga av kårens 
verifikat. Ifall den ekonomiansvarige styrelseledamoten är frånvarande eller ej anträffbar kan annan 
styrelseledamot inträda i dess ställe. Den ekonomiansvariga styrelseledamoten väljs internt inom styrelsen.  

 

Till presidiet delegeras att besluta om: 

• Den löpande verksamheten. 

• Nyttjandet av Humanistiska och teologiska studentkårens ekonomiska medel upp till kostnader 
på 10 000 kronor utöver löpande kostnader som ligger inom ramarna för den av fullmäktige 
fastslagna budgeten. 

• Attestering av Humanistiska och teologiska studentkårens kostnader tillsammans med en 
representant från styrelsen. 

• Uttalanden i Humanistiska och teologiska studentkårens namn. 

 

Till styrelsen delegeras att besluta om:  

• Studentråds status som studentråd. 

Fullmäktige

Styrelsen

Övriga organ

HTS BK

Arbetsmarknadsda
gen Hybrid

Spelledaren

Lunära Kommittén

Novischperioden

Utskott

Utbildningsutskott
et

Café Multilingua

Studiesociala 
utskottet

Sexmästeriet

Studentråd

HMR ARK U-rådet KULTVET

MODVET

Sol:s studentråd CTR FILO

Valnämnden Valberedningen

Den exekutiva ordningen 
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• Firmatecknare och personer med rätt att använda Humanistiska och teologiska studentkårens 

konton. 
• Nyttjandet av Humanistiska och teologiska studentkårens ekonomiska medel upp till kostnader 

på 50 000 kronor utöver löpande kostnader som ligger inom ramarna för den av fullmäktige 
fastslagna budgeten.  

• Ekonomiska ramar för Hybrid och novischverksamheten i samråd med de projektanställda.  

• Riktlinjer för beslut och redovisning för projektledare för arbetsmarknadsdagen och 
novischamiral i samråd med de projektanställda.  

 

Till utskott delegeras att besluta om: 

• Utskottsverksamheten under verksamhetsåret. Dessa ska huvudsakligen grundas på och följa 
Humanistiska och teologiska studentkårens verksamhetsplan för 2018 – 2019.   

• Nyttjandet av ekonomiska medel upp till 1/4 av den gemensamma budgetposten för 
arrangemangskostnader och mötesförtäring. Café Multilingua har därutöver en separat 
arrangemangsbudget att nyttja. 

 

Till Lunära kommittén åläggs att: 

• Nyttjandet av arrangemangskostnader över 5000 kronor måste redovisas i protokoll. 

Samt att besluta om:  

• Nyttjandet av ekonomiska medel avsedda till mötesförtäring, arrangemang och tryckkostnader i 
enlighet med av fullmäktige fastslagen budget. 

• Lunära Högtidens genomförande under verksamhetsåret utifrån av styrelsen fastslagna riktlinjer 
i samråd med Månbasen.  

 

Till valnämnden respektive valberedningen delegeras att besluta om: 

• Nyttjandet av respektive organs ekonomiska medel inom ramarna för den egna budgetposten. 

 

Till studentråd delegeras att besluta om: 

• Tillsättning av studeranderepresentanter på institutionsnivå. 

• Nyttjandet av ekonomiska medel upp till 1/8 av den gemensamma budgetposten för 
arrangemangskostnader och mötesförtäring. 

 

Till samtliga utskott, studentråd, valnämnden, valberedningen och övriga organ åläggs att:  

• Att på styrelsens eller fullmäktiges anmodan rapportera skriftligt om organets verksamhet.  

• Att dokumentera verksamheten. 

 

 
Avtal 

• Alla avtal ska redovisas inför styrelsen.  
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• Presidiet har rätt att sluta avtal om avtalen ej gäller längre än ett verksamhetsår och ligger inom 

ramarna för den av fullmäktige fastslagna budgeten. 

• Avtal som löper längre än ett verksamhetsår eller gäller kårsamarbeten ska alltid tas av styrelsen. 
Detta kan ske per capsulam.  

• Undantag gäller avtal vars legitimitet stärks genom ett beslut från fullmäktige.  


