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Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
1:1 Odontologiska Studentkårens (OS) ändamål är att främja medlemmarnas studier vid
Odontologiska fakulteten vid Malmö Universitet och tillvarata sammanhängande och
gemensamma intressen bland studenterna. OS ska också verka för att vidmakthålla god
kamratanda bland medlemmarna.
1:2 OS ska vara demokratiskt uppbyggd för att kunna representera alla studenter på TVH
inom OS verksamhetsområde.
1:3 OS ska vara politiskt och religiöst obunden.
1:4 OS arbets- och räkenskapsår räknas från den 1 januari till den 31 december.
1:5 Förslag till ändring av OS stadgar kan väckas av varje medlem i OS. Ändringar ska
lämnas skriftligen till kårstyrelsen. Kårstyrelsen ska framlägga förslaget till behandling på
nästa allmänna möte.
1:6 OS verksamhet utövas på det sätt som föreskrivs i dessa stadgar genom;
•

Allmänna möten

•

Kårstyrelsen

•

Sexmästeriet

•

Näringslivsutskottet

•

Internationella utskottet

•

Kulturutskottet

•

Apollonia

•

Idrottsutskottet

•

Diastämma

•

Kofferdamerna & The Bitewings

•

Övriga grupper

Kapitel 2 Medlemskap
2:1 Ett medlemskap i OS är frivilligt och varje master-, tandhygienist-, tandläkar-,
kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/ES och
Schweiz (KUT), och tandteknikerstuderande har under sin utbildning möjlighet att bli
kårmedlem och arbeta aktivt inom OS.
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2:2 Studenten har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap, OS återbetalar inte
erlagd kåravgift.
2:3 En aktiv medlem åtar sig att betala, vid styrelsemöten beslutad, kåravgift. Kåravgiften kan
betalas på antingen års- eller halvårsbasis. Inbetalning sker till OS bankgiro eller med annan
möjlig elektronisk överföring till OS konto.
2:4 Medlem åligger att ta del av och rätta sig efter OS stadgar och det som beslutas vid
allmänna mötet samt av kårstyrelsen, och OS utskott.
2:5 Medlem äger rätt att;
•

delta och rösta i allmänt val av styrelseledamöter

•

till allmänna mötet och kårstyrelsen inkomma med förslag och delta i
diskussion rörande dessa

•

ta del av OS protokoll och handlingar

•

ta sig an förtroendeuppdrag vid OS samt ordföranderoll i OS-grupper

2:6 Studerande som för hel termin beviljats studieuppehåll, erlägger inte terminsavgift och har
därmed inga medlemsrättigheter eller -förmåner.

Kapitel 3 Allmänna mötet
3:1 Allmänna mötet är OS högsta beslutande organ.
3:2 Allmänna mötet beslutar om val av kårstyrelse och eventuell upplösning av kårstyrelsen.
För beslutet om upplösande av kårstyrelse krävs två tredjedelar av röstetalet.
3:3 Varje medlem som fullgjort sina skyldigheter gentemot OS enligt vad som stadgas i §2:2
och §2:3 har rätt att delta i allmänna mötet och äger där en röst. Rösträtt får ej utövas medelst
fullmakt.
3:4 Allmänna mötet hålls då sådant möte påkallas genom föreskrifter i dessa stadgar, beslut
av allmänna mötet, då kårordföranden anser det nödvändigt, eller då minst 25 av OS
medlemmar skriftligen till kårordföranden begär sammanträde för behandling av ärende.
Allmänna mötet får inte hållas under ferier.
3:5 Kallelse och föredragningslista utfärdas av kårordförande. Kallelse anslås på OS
anslagstavla. Föredragningslista och kallelse anslås senast två veckor före allmänt möte. Om
synnerliga skäl föreligger sammankallas allmänt möte på annat sätt än här stadgat.
3:6 Den som har rätt att delta i mötets överläggningar har också rätt att få ett visst ärende
upptaget på föredragningslistan.
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3:7 Allmänna mötet öppnas av kårordförande, vilken påfordrar beslut huruvida sammanträdet
är behörigen utlyst. Därefter väljs sammanträdets ordförande, sekreterare, två justeringsmän
samt rösträknare.
3:8 Allmänna mötet ska hållas minst två gånger per år, förslagsvis en gång per termin.
3:9 Ett allmänt möte ska hållas i december månad, varje år, då den nya kårstyrelsen röstas
fram.
3:10 Det allmänna möte som är förlagt till december ska;
•

utse kårordförande, vice kårordförande, ekonomiansvarig, sekreterare,
näringslivsansvarig, PR-ansvarig samt två övriga ordinarie ledamöter i OS
styrelse. Kårordförande ska vara tandhygieniststuderande, tandläkarstuderande,
eller tandteknikerstuderande vid grundutbildningen vid TVH i Malmö.

•

utse ordförande/sammankallande i samtliga utskott

•

utse ekonomiansvarig till sexmästeriet

•

utse valberedning för det kommande året

•

utse revisor

•

fatta beslut om ansvarsfrihet för räkenskapsperioden

3:11 Allmänna mötet har rätt att företa adjungeringar. Adjungerad har förslagsrätt, men inte
yrkande- och rösträtt.
3:12 Votering är öppen då beslut inte gäller personfråga.
3:13 Som allmänna mötets beslut gäller det förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal
gäller det förslag som företräds av kårordförande.
3:14 Vid val med slutna sedlar är den utsedd som erhållit flest röster, såvida dennes namn
finns på minst hälften av de avgivna röstsedlarna. Om så inte är fallet, företas ny omröstning
mellan de två som fått de högsta röstetalen. Vid denna omröstning avgör enkel majoritet. Vid
lika röstetal avgör lotten.
3:15 Röstberättigad är den som erlagt kåravgift för den termin det allmänna mötet hålls.
3:16 Beslutsprotokoll ska föras och offentliggöras på OS hemsida samt finnas arkiverad
senast tre veckor efter mötet.
3:17 Den som vid allmänna mötet gör anmälan härom, har rätt att få sitt yttrande intaget i
protokollet. Om sekreteraren så begär skall yttrandet inlämnas skriftligen.
3:18 Röstberättigad som ej biträtt beslut äger rätt att få reservation antecknad till
protokollet.
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3:19 Där inget annat är föreskrivet eller särskilt beslutat, justeras allmänna mötets protokoll
av allmänna mötets ordförande, jämte de två för mötet valda justeringsmännen.
3:20 De av mötet utsedda styrelsemedlemmar utgör studentrepresentationen i
fakultetsövergripande nämnder.
3:21 Närvaro på det allmänna mötet är ett krav för att kunna bli vald till någon post. Utifall
samtliga kandidater uteblivit och ingen annan närvarande väljer att ställa upp åligger det den
avgående ordföranden för OS att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas.
3:22 Det allmänna mötet kan besluta att upphöja en grupp (se Kapitel 8) till ett fullvärdigt
utskott. Mötet kan även besluta att nedgradera ett utskott till en grupp eller att helt upplösa
utskottet i fråga.

Kapitel 4 Kårstyrelsen
4:1 OS styrelse handhar, i överensstämmelse med dessa stadgar och av allmänt möte fattade
beslut, den omedelbara ledningen av OS verksamhet.
4:2 Kårstyrelsen ska av OS ordförande kallas till sammanträde minst fyra gånger per termin, i
övrigt när så erfordras eller när någon styrelseledamot så yrkar. Kårordförande är ordförande i
styrelsen och firmatecknare för OS.
4:3 Kårstyrelsen består av;
•

kårordförande

•

vice ordförande

•

sekreterare

•

ekonomiansvarig

•

näringslivsansvarig

•

PR-ansvarig

•

två ordinarie ledamöter

4:4 Kårstyrelsen åligger att;
•

leda OS verksamhet

•

utföra nödvändiga instruktioner för OS utskott och befattningshavare

•

bereda ärende för behandling vid allmänna möte

•

verkställa allmänna mötets beslut
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•

efter sin mandatperiod, vid nästkommande årets slut dock senast, i enlighet
med denna stadga avge verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning till
allmänna mötet samt att från revisorn begära utlåtande över verksamheten

•

fastställa års- och terminsavgift

4:5 Kårstyrelsen äger rätt att;
•

handha samt ansvara för OS ekonomi

•

utföra nödvändiga instruktioner för OS utskott och befattningshavare

•

bereda ärende för behandling vid allmänt möte

•

verkställa allmänna mötets beslut. Om en styrelseledamot lämnar sin post utse
en tillförordnad till posten tills dess att ett allmänt möte utser en permanent
ersättare. Ett allmänt möte ska hållas senast 2 månader efter avhoppet förutsatt
att avhoppet sker tidigare än 4 månader innan nytt kårval.

4:6 Som kårstyrelsens beslut gäller det förslag som får största antalet röster. Vid lika röstetal
gäller den mening som företräds av ordförande. Faller rösterna lika vid sluten omröstning
avgör lotten.
4:7 Kårstyrelsen kan besluta att ärende som upptagits på kårstyrelsemöte skall bordläggas.
Bordlagt ärende måste dock tagas upp på följande möte tills beslut fattats i frågan.
4:8 Omröstning och val sker öppet om inte annat begärs.
4:9 Varje medlem har närvarorätt vid kårstyrelsens sammanträden. Medlem som till
kårstyrelsen inkommit med förslag, äger rätt att deltaga i diskussion om detta. Kårstyrelsen
har i övrigt rätt att låta medlem eller annan deltaga i överläggningar men inte i kårstyrelsens
beslut.
4:10 Vid kårstyrelsemöte skall beslutsprotokoll föras. Protokollet ska vara offentliggjort
senast tre veckor efter mötet och på begäran finnas tillgänglig för OS medlemmar.

Kapitel 5 Kårstyrelsemedlemmarna
5:1 Kårstyrelsens ledamöter väljs för ett år. Omval av ledamöter kan ske. Deras mandatperiod
bör motsvara räkenskapsåret.
5:2 Kårstyrelsemedlemmarna ska under hela sin mandatperiod ha Odontologiska fakulteten i
Malmö som studiebas.
5:3 Tandhygienist-, Tandläkar- och Tandteknikerutbildningen bör vardera representeras av
minst en ledamot. När det vid val till styrelsen återstår mindre än tre poster, och någon av de
7
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nämnda utbildningarna inte är representerade bland valda ledamöter, har kandidat från ej
representerad utbildning förtur till någon av dessa poster.
5:4 Kårordförande åligger att;
•

leda kårstyrelsens förhandlingar

•

företräda OS

•

i samråd med kårstyrelsen leda OS verksamhet

5:5 Vice ordförande åligger att;
•

vid ordförandens frånvaro eller om denna ej kan slutföra sin mandatperiod
fullgöra dennes åligganden

•

biträda ordförande i kårarbetet

•

bevaka utbildning och undervisning för studenterna genom att;
o aktivt föra studenternas talan gentemot Odontologiska fakulteten och
Malmö Universitet
o aktivt delta med representanter i de utskott och arbetsgrupper som
Odontologiska fakulteten tillsätter, vilka direkt eller indirekt berör
undervisningen eller studenterna

5:6 Ekonomiansvarig åligger att;
•

handha OS kassor och verifikationer

•

uppbära avgifter och verkställa utbetalningar

•

utöva kontroll över OS inkomster och utgifter

5:7 Sekreteraren åligger att;
•

tillsammans med ordförande upprätta förslag till dagordning för allmänna
möten

•

tillsammans med ordförande upprätta förslag till dagordning för styrelsens
sammanträden

•

föra protokoll vid styrelsens sammanträden

•

ansvara för att protokollen blir justerade

•

verkställa fattade beslut där ej annat beslutas och i samråd med ordförandes
överinseende sköta OS korrespondens

•

ansvara för arkivering av OS korrespondens

•

ansvara för arkivering av OS skrivelser

5:8 Näringslivsansvarig åligger att;
•

underhålla relationen med och värva nya sponsorer till OS
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•

ha det huvudsakliga ansvaret för lunch- och kvällsföreläsningar samt
inspirationsdagen som anordnas av OS

•

vara ordförande för Näringslivsutskottet

5:9 PR-ansvarig åligger att;
•

ansvara för informationsflödet från OS till fakulteten

•

ta emot studentärenden gällande information som OS kommit ut med

•

underhålla informationsmedier och säkerställa att de är aktuella

5:10 Arbetsuppgifter för de övriga två ledamöterna bestäms på kårstyrelsemöte i början av
mandatperioden.

Kapitel 6 Inspektorn
6:1 Inspektor ska väljas bland professorerna på Odontologiska fakulteten.
6:2 OS styrelse väljer Inspektor efter diskussion på OS allmänna möte.
6:3 Val av Inspektor skall ske var tredje år och omval kan ske.
6:4 Inspektorns främsta uppgift är att vara rådgivare åt OS i olika frågor, föra OS talan i allt
som rör OS och befrämja dess bästa.
6:5 Inspektor ska vid behov vara förbindelselänk mellan OS och dekanus samt övriga vid
fakulteten.
6:6 Inspektor insamlar synpunkter och åsikter från lärare på Odontologiska fakulteten.
6:7 Inspektor ska kontinuerligt hållas uppdaterad om kårarbetet.
6:8 Inspektor ska närvara vid:
•

det första styrelsemötet på året som följer på verksamhetsplaneringen

•

årets två allmänna möten då val till OS styrelseposter sker/mötet för
omröstning för ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse och ska då vara
ordförande. Skulle allmänna möten utlysas utöver de två stadgade skall
inspektor bjudas in, men måste inte närvara

•

ett kårstyrelsemöte under höstterminen
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Kapitel 7 Utskotten
7:1 För att ett utskott ska finnas inom OS måste det röstas igenom på ett allmänt möte
(§3:22). För att en grupp ska upphöjas till utskottsstatus måste det verka för en stor del av OS
medlemmar samt ha varit verksam i minst ett år.
7:2 Utskotten har äskningsrätt. Beslut om äskningsstorlek för utskotten tas av kårstyrelsen
varje kalenderår.
7:3 Utskotten åligger att hålla i ett uppstartsmöte varje terminsstart på TVH. Uppstartsmötet
ska annonseras minst en vecka inför mötet på OS anslagstavlor och ska vara öppet för alla
kårmedlemmar att närvara.
7:4 Utskotten åligger att hålla minst fyra möten per termin.
7:5 Utskotten åligger att anordna minst två aktiviteter för kårmedlemmarna per termin.
7:6 Ett utskott sammanträder på kallelse av dess ordförande eller OS ordförande.
7:7 Ett utskott äger rätt att låta kårmedlemmar delta i överläggning men inte i utskottets
beslut.
7:8 Förteckning över ett utskotts behandlade ärenden ska föras i form av minnesanteckningar.
7:9 Ett utskott åligger att hålla förteckning över utskottets räkenskaper och vid uppmaning
från kårstyrelsen redovisa dessa för densamma.
7:10 Om ett utskott inte längre anses arbeta för en tillräckligt stor del av OS medlemmar, inte
bedöms följa stadgarna eller av annan anledning inte anses förtjänar utskottsstatus kan beslut
tas vid allmänt möte att frånta utskottet dess utskottsstatus.
7:11 Verka under kårstyrelsen samt handha ärenden vilka kårstyrelsen hänskjutit till utskottets
avgörande.
7:12 Apollonia
•

Apollonia ska ansvara för utgivning av tidskriften Apollonia.

•

Apollonia består av ordförande samt sina ledamöter.

•

Apollonias ordförande äger rätt att utse ställföreträdande chefredaktör då
traditionen bjuder att Apollonia leds av tvenne.

7:13 Idrottsutskottet
•

Idrottsutskottet ska handha idrotts- och motionsfrågor.

•

Idrottsutskottet består av ordförande samt sina ledamöter.

7:14 Internationella utskottet
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•

Internationella utskottet ska handha internationalisering av
grundutbildningen genom studentutbyten i samband med utbytesstudier,
studiebesök och kontaktknytande med tandvårdsutbildningar världen över.

•

Internationella utskottet åligger att;
o etablera kontakter med andra tandvårdsutbildningar/studentkårer i
världen
o hålla kontakt och följa med i utvecklingen inom de internationella
studentorganisationerna
o handha ärenden vilka kårstyrelsen hänskjutit till utskottets avgörande

•

Internationella utskottet består av ordförande samt sina ledamöter.

7:15 Kulturutskottet
•

Kulturutskottet ska verka för kulturella arrangemang till studenterna.

•

Kulturutskottet består av ordförande samt sina ledamöter.

7:16 Sexmästeriet
•

Sexmästeriet verkar för att arrangera festliga evenemang för studenterna.

•

Sexmästaren åligger att;
o vara ordförande i sexmästeriet och leda dess verksamhet
o verkställa av kårstyrelsen fattade beslut

•

Ekonomiansvarig för sexmästeriet åligger att;
o underlätta arbetet för ekonomiansvarig i OS genom att ansvara för
inkomster och utgifter för sexmästeriet
o redovisa bokslut för ekonomiansvarig i OS i samband med
räkenskapsårets slut

•

Sexmästeriet består av sexmästare, ekonomiansvarig samt sina ledamöter.

•

Förmåner för ledamöter i sexmästeriet regleras av föreskrifter beslutade för
verksamhetsåret.

7:17 Diastämma
•

Diastämma verkar för vokala insatser för studenterna.

•

Diastämma består av en ordförande och sina ledamöter.

7:18 Kofferdamerna & The Bitewings
•

Kofferdamerna & The Bitewings verkar för att handha dansanta insatser för
studenterna.
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•

Kofferdamerna & The Bitewings består av en ordförande och sina
ledamöter.

7:19 Näringslivsutskottet
•

Näringslivsutskottet verkar för att anordna Inspirationsdagen samt underlätta
arbete för näringslivsansvarig.

•

Näringslivsutskottet består av näringslivsansvarig som ordförande och sina
ledamöter.

7:20 Utskottens ordförande åläggs att deltaga på stormöten (ca 2ggr per termin) där alla
utskotten träffas. Kårordförande är sammankallande. Endast förberedande av beslut på dessa
möten.

Kapitel 8 Grupper
8:1 Förutom utskotten kan det finnas grupper inom OS.
8:2 För att en grupp ska finnas inom OS ska en förfrågan från gruppens ledare godkännas av
kårstyrelsen. Förfrågan ska innehålla gruppens namn, syfte med hänvisning till stadgarna samt
ledare och kan skickas in i samband med gruppens första äskning. Gruppens ledare måste vara
kårmedlem.
8:3 Grupperna har äskningsrätt. Hur stor årlig äskning de har rätt till beslutas i början av varje
kalenderår, dock ska denna äskningsrätt vara maximalt hälften av äskningsrätt utskotten har.
8:4 Grupperna åligger att hålla i ett uppstartsmöte varje terminsstart på TVH. Uppstartsmötet
ska annonseras minst en vecka inför mötet på OS anslagstavlor och ska vara öppet för alla
kårmedlemmar att närvara.
8:5 Grupperna åligger att hålla minst två möten per termin.
8:6 Grupperna åligger att anordna minst två aktiviteter för kårmedlemmarna per år.
8:7 En grupp sammanträder på kallelse av dess ledare eller kårstyrelsens ordförande.
8:8 En grupp äger rätt att låta kårmedlemmar deltaga i överläggningar men inte i gruppens
beslut.
8:9 Gruppen åligger att hålla förteckning över gruppens räkenskaper och vid uppmaning från
kårstyrelsen redovisa dessa för densamma.
8:10 Gruppens ledare åläggs att deltaga på stormöten (ca 2ggr per termin) där alla utskotten
träffas. Kårordförande är sammankallande. Endast förberedande av beslut på dessa möten.
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8:11 En grupp kan upphöjas till ett utskott. För att upphöjas krävs beslut om detta vid två efter
varandra följande allmänna möten. Mellan dessa möten ska minst 14 dagar förflyta enligt
§10:2.
8:10 Om kårstyrelsen bedömer en grupp inaktiv eller att den inte följer stadgarna kan beslut
tas av kårstyrelsen om att gruppen inte längre ska tillhöra OS.
Kapitel 9 Valberedningen
9:1 Valberedningen väljs i samband med det allmänna mötet som hålls i december varje år.
9:2 Valberedningen består av 3 ledamöter.
9:3 Valberedningen ska föreslå ledamöter för val av ordförande, vice ordförande,
ekonomiansvarig, sekreterare, näringslivsansvarig, PR-ansvarig och två ytterligare ledamöter,
föreslå ordförande eller sammankallande till samtliga utskott, ekonomiansvarig till
sexmästeriet, ny valberedning samt revisor.
9:4 Valberedningens ledamöter är ej valbara kandidater till det kommande årets kårstyrelse,
utskottsordförande, revisor eller ekonomiansvarig i sexmästeriet. Valberedningen är valbar till
nästkommande års valberedning.
9:5 Det åligger valberedningens ledamöter att läsa OS stadgar innan de påbörjar sitt arbete så
att ledamöter kan föreslås på ett korrekt sätt.

Kapitel 10 Tolkning och ändring
10:1 Kårstyrelsen beslutar om tillämpningsbestämmelser av dessa stadgar.
10:2 Varje ändring av dessa stadgar skall beslutas vid två efter varandra följande allmänna
möten. Mellan dessa möten ska minst 14 dagar förflyta.

Kapitel 11 Revision
11:1 OS förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor.
11:2 Revisor åligger att utföra granskning av OS bokföring under verksamhetsåret.
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Kapitel 12 Odontologiska Studentkårens upplösning
12:1 Om förutsättningarna för att driva OS verksamhet i enlighet med dess ändamål i
väsentlig utsträckning förändras, kan OS, i den utsträckning den regleras av denna stadga,
förklaras upplöst genom beslut av allmänna mötet.
12.2 För upplösning av OS fordras två på varandra följande allmänna möten med minst två
veckors mellanrum vid vilka minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster är ense om
beslutet. För beslutsmässighet krävs att minst hälften av OS aktiva medlemmar är närvarande.
12:3 Skulle OS upplösas på sätt som anges ovan ska samtliga tillgångar och skulder, som
framgår av upprättad balansräkning, i och med upplösningen anses ha tillfallit Stiftelsen
Odontologiska Studentkåren Malmö för odontologisk fortbildning.
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