
Attest- och delegationsordning reglerar delegationer till kårens permanenta förtroendevalda.  

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 ändamål är att främja medlemmarnas studier och 
sociala situation. Detta grundläggande syfte ska genomsyra all verksamhet kåren bedriver.

Presidiet är ytterst ansvariga för att ändamålen för Humanistiska och Teologiska Studentkårens 
verksamhet uppfylls.

Humanistiska och Teologiska Studentkårens styrelse och dess delegationer

Humanistiska och Teologiska Studentkårens styrelse är beredande, beslutande och verkställande 
organ. Kårstyrelsen har ett samlat ansvar för kårens verksamhet och ekonomi. Verksamhetens 
ramar, liksom de ekonomiska ramarna, bestäms av fullmäktige i verksamhetsplanen och budgeten. 
Styrelsen skall utse en ekonomiskt ansvarig som tillsammans med den ekonomiansvarige i presidiet 
attesterar samtliga av kårens verifikat. Ifall den ekonomiansvarige styrelseledmoten är frånvarande 
eller ej anträffbar kan annan styrelseledamot inträda i dess ställe. 

Till presidiet delegeras att besluta om:
− Den löpande verksamheten.
− Nyttjande av Humanistiska och Teologiska Studentkårens ekonomiska medel upp till 

kostnader på 2 000 kronor utöver löpande kostnader, som ligger inom ramarna för den av 
fullmäktige fastlagna budgeten.

− Attestering av Humanistiska och Teologiska Studentkårens kostnader tillsammans med en 
representant från kårstyrelsen.

− Godkänna uttalanden i Humanistiska och Teologiska Studentkårens namn

Till utskott1 delegeras att besluta om:
− Utskottsverksamheten för verksamhetsåret. Denna ska huvudsakligen grundas på och följa 

Humanistiska och Teologiska Studentkårens verksamhetsplan, fastslagen av fullmäktige.
− Nyttjande av utskottets ekonomiska medel upp till kostnader på 2 000 kronor inom ramarna 

för den egna budgetposten, fastslagen av fullmäktige.

1  HTS har under 2013/2014 fyra utskott: Utbildningsutskottet, Studiesociala utskottet, Café utskottet och 
Sexmästeriet
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− Kostnader över 500 kronor ska vara underbyggda i beslutsprotokoll, fört i utskottet.

Utskottsordförande ansvarar inför kårstyrelsen för utskottets verksamhet och ekonomi.

Till valnämnden respektive valberedningen delegeras att besluta om:
− Nyttjande av respektive organs ekonomiska medel upp till kostnader på 2 000 kronor inom 

ramarna för den egna budgetposten, fastslagen av fullmäktige.
− Kostnader över 500 kronor ska vara underbyggda i beslutsprotokoll. .

Till studentråd delegeras att besluta om:
− Inköp av fika till en kostnad av högst 500 kronor per termin. 
− Inköp och satsningar på projekt till en kostnad av högst 1000 kronor per verksamhetsår 

Avtal

• Alla avtal ska lyftas i styrelsen, detta kan ske per capsulam.
• När detta sker per camsulam har styreslen 24h på sig att svara. Om ingen har oponerat sig 

mot avtalet skriver presidiet under det.

Organens respektive ordföranden ansvarar inför kårstyrelsen för organens verksamhet och 
ekonomi.
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Enligt den nya stadgelydelsen har Humanistiska och Teologiska Studentkåren rätt att utse 
hedersledamöter bland de som gjort humaniora och teologi stora tjänster. Tanken härmed är 
dels att belöna de som verkat i HTS anda, men också att knyta dessa till Humanistiska och 
Teologiska Studentkåren. Enligt stadgarna har styrelsen rätt att avge förslag om 
hedersledamot till fullmäktige, som lämnar det slutgiltiga avgörandet. Samtidigt är det oklart 
när och hur hedersledamot skall installeras, och vilka insignier vederbörande skall bära. 

Kårstyrelsen föreslås därför besluta: 

 

att tillsätta en arbetsgrupp för tillsättande av hedersledamöter, med följande 
uppgifter: 
x Bestämma hur och när hedersledamöter skall installeras. 
x Fastställa insignier för hedersledamöter, och i enlighet därmed till styrelsen 

lämna förslag på uppdaterad policy för kårband, medaljer, insignier och 
huvudbonad. 

x Till styrelsen lämna förslag på maximalt två hedersledamöter till styrelsen 
för vidarebefordran till fullmäktige 
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I Humanistiska och Teologiska Studentkårens verksamhetsplan för verksamhetsåret 
2014/2015 anges att kåren skall ta fram en dokumenthanteringplan. En sådan plan anger vilka 
av kårens dokument som skall sparas respektive gallras, och hur slutarkivering skall ske. 
Fördelarna härmed är bland annat att kårens dokumenthantering stramas upp, och att det blir 
lättare för presidiet och enskilda kåraktiva att avgöra vad som skall bevaras, vad som inte 
skall bevaras, och vad som skall produceras i dokumentväg i verksamheten. Det vore därför 
inte bara i linje med kårens verksamhetsplan, utan även synnerligen gynnsamt om en 
arbetsgrupp för framtagande av nämnda dokumenthanteringsplan sätts upp av styrelsen. 
Undertecknad erbjuder sig att deltaga i denna arbetsgrupp. 

Humanistiska och Teologiska Studentkåren förvaltar även Lunds Humanistkårs och 
Teologkårens kvarlämnade arkiv. Dessa tar upp stor förvaringsplats, samtidigt som det inte 
finns något juridiskt krav på HTS att spara material äldre än 2004. Att överlämna detta 
material till slutförvar på Akademiska Föreningens arkiv torde därför gynna kårens 
förvaringsmöjligheter. 

Kårstyrelsen föreslås därför besluta: 

 

att tillsätta en arbetsgrupp för framtagande av en dokumenthanteringsplan. 

 

att deponera de handlingar i Lunds Humanistkårs arkiv som är äldre än 1 januari 

2004 i Akademiska Föreningens arkiv. 

 

att deponera de handlingar i Teologkårens arkiv som är äldre än 1 januari 2004 i 

Akademiska Föreningens arkiv. 
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Successionsordning  !
På grund av stadgeändringen och att det sedan verksamhetsåret 2013/2014 
har funnits två vice ordförande måste ordningen för hur de båda vice 
ordföranden ska gå in i ordförandes ställe. Hur denna ordning ska se ut är 
det kårstyrelsen som skall besluta. Presidiet föreslår kårstyrelsen att besluta:  !
 att om kårordföranden är oförmögen genom sjukdom eller  liknande att 
fullfölja sina plikter som kårordförande skall följande  ordning användas 
för övertagande av ordförandes uppgifter:  
  1. Vice kårordförande Susanne Persson 
  2. Vice kårordförande Lukas Olsson 
 Denna ordning används tills att kårordföranden återigen är  förmögen att 
utföra sina uppgifter eller till dess att fullmäktige bestämt annat. !!!!!!!!!

 !!!!!!!!

Filippa Wieselgren!
Kårordförande
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