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Successionsordningen är ett dokument som reglerar vilka åtgärder som ska tillämpas om någon av presidialerna inte kan 
fullgöra sina uppgifter. Successionsordningen fastställs av styrelsen, och gäller fram till dess att fullmäktige har beslutat 
annat. Successionsordningens innehåll regleras av §3.5.7 i HTS stadga och av §5.2 och §5.3 i HTS reglemente. 
 
Gruppavtal HTS presidium 2018/2019 reglerar i §9 att det finns tre steg om en presidial blir sjukskriven: 1) Stryk 
uppgifter för alla tre presidialer enligt en tidigare skriven prioriteringslista. 2) Dela upp resterande uppgifter mellan reste-
rande två och styrelsen. 3) Se till att de två som inte är sjukskrivna fortsatt arbetar 40h/vecka och inte mer. 
 
Successionsordning 
 
Om kårordförande Gustav Ekström är oförmögen genom sjukdom eller av liknande skäl att fullfölja 
sina plikter som kårordförande ska följande ordning användas för övertagande av de uppgifter som 
enligt HTS reglemente åligger kårordförande 

 
1. Vice kårordföranden Elisabeth Jensen Haverling och Saga Cornelius  
2. Styrelsen 

 
De uppgifter som enligt HTS reglemente åligger kårordförande ska fördelas mellan de båda vice 
kårordföranden enligt ordning som befinns lämplig av de båda berörda presidialerna samt styrelsen. 
Denna ordning används till dess att kårordföranden återigen är förmögen att utföra sina uppgifter eller 
till dess att fullmäktige beslutat annat. 
 
 
Om vice kårordförande med utbildningsansvar Elisabeth Jensen Haverling är oförmögen genom 
sjukdom eller av liknande skäl att fullfölja sina plikter som vice kårordförande med utbildningsansvar 
ska följande ordning användas för övertagande av de uppgifter som enligt HTS reglemente åligger vice 
kårordförande med utbildningsansvar: 

 
1. Kårordförande Gustav Ekström och vice kårordförande med studiesocialt ansvar Saga 

Cornelius  
2. Styrelsen 

 
De uppgifter som enligt HTS reglemente åligger vice kårordförande med utbildningsansvar ska fördelas 
mellan ordförande och vice kårordförande med studiesocialt ansvar enligt ordning som befinns lämplig 
av de båda berörda presidialerna samt styrelsen. Denna ordning används till dess att vice kårordförande 
med utbildningsansvar återigen är förmögen att utföra sina uppgifter eller till dess att fullmäktige 
beslutat annat. 

Gustav Ekström 

Ordförande 

 
Successionsordning 

Antagen av styrelsen 2018-08-20 
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Om vice kårordförande med studiesocialt ansvar Saga Cornelius är oförmögen genom sjukdom eller av 
liknande skäl att fullfölja sina plikter som vice kårordförande med studiesocialt ansvar ska följande 
ordning användas för övertagande av de uppgifter som enligt HTS reglemente åligger vice 
kårordförande med studiesocialt ansvar: 

 
1. Kårordförande Gustav Ekström och vice kårordförande med utbildningsansvar Elisabeth 

Jensen Haverling 
2. Styrelsen 

 
De uppgifter som enligt HTS reglemente åligger vice kårordförande med studiesocialt ansvar ska 
fördelas mellan ordförande och vice kårordförande med utbildningsansvar enligt ordning som befinns 
lämplig av de båda berörda presidialerna samt styrelsen. Denna ordning används till dess att vice 
kårordförande med studiesocialt ansvar återigen är förmögen att utföra sina uppgifter eller till dess att 
fullmäktige beslutat annat. 
 
 
           


