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Policy för entledigande och avstängning 

1. Formalia 

1.1. Sammanfattning 

Denna policy anger hur processen ska gå till i ärenden gällande entledigande, avstängning 

och varning av funktionärer och medlemmar. 

1.2. Syfte 

Alla ska kunna känna sig välkomna till Teknologkårens arrangemang och aktiviteter. Om 

någon tar ifrån en person eller en grupp denna möjlighet så måste något göras. Likaså om en 

funktionär visar på allvarliga brister i sitt arbete. Syftet med denna policy är att ha ett stöd i 

hur man ska hantera dessa ärenden på ett demokratiskt och transparent sätt. 

1.3. Omfattning 

Policyn omfattar hela Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som dess Sektioner. 

1.4. Historik 

Utkast färdigställt av: Tobias Wrammerfors SA 17/18, Carl Sverdrup SA 18/19, Kårstyrelsen 

18/19 

Ursprungligen antagen enligt beslut: - 

Omarbetning färdigställd av: - 

Fastställd omarbetning enligt beslut: - 
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2. Definitioner 

Entledigande innebär att en funktionär fråntas sin funktionärspost från och med datumet då 

beslut om detta fattats. 

Avstängning av medlem innebär att medlemmen inte får delta på evenemang som 

arrangeras av Teknologkårens centralorganisation eller någon av dess Sektioner, alternativt 

endast från specifika Sektioner. Undantag från detta är Fullmäktigesammanträden, 

Kårstyrelsens möten samt Sektionsmöten där även avstängda medlemmar har rätt att 

delta. 

Varning av funktionär eller medlem är ett skriftligt meddelande som anger vad personen i 

fråga har gjort för fel och en förklaring om att entledigande eller avstängning kan bli 

aktuellt om beteendet inte förbättras.  

 

3. Procedur för entledigande eller varning av 

funktionär 

 
Nedan beskrivs processen för entledigande eller varning av funktionär på annans begäran. 
 

3.1. Funktionär vald av Fullmäktige 

För entledigande av en funktionär som valts av Fullmäktige så ska en skriftlig begäran om 

misstroendevotum skickas in enligt stadgans § 11.5. Det är också möjligt att göra en 

interpellation av funktionärer enligt stadgans § 11.6. 

3.2. Funktionär stadfäst av Kårstyrelsen 

En skriftlig begäran ska skickas till Kårstyrelsen. Den berörda funktionären ska delges 

begäran senast fem dagar innan sammanträdet då detta ska beslutas om. Kårstyrelsen 

beslutar om en varning ska utfärdas eller om funktionären ska entledigas. Kårstyrelsen ska 

efter beslutet skyndsamt se till att berörda parter blir informerade om beslutet.   

3.3. Funktionär vald på Sektion inom TLTH 

För funktionärer på Sektioner så ska frågan om entledigande hanteras av sektionsmötet 

för funktionärer som valts av detta, och av sektionsstyrelsen för funktionärer som valts av 

den.  

4. Procedur för avstängning eller varning av medlem 

4.1. Teknologkåren 

En skriftlig begäran ska skickas till Kårstyrelsen. Den berörda medlemmen ska delges 

begäran senast fem dagar innan sammanträdet då detta ska beslutas om. Kårstyrelsen 

beslutar om en varning ska utfärdas eller om medlemmen ska stängas av. En avstängning 

kan utfärdas på maximalt ett år åt gången. 
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Kårstyrelsen ska efter beslutet skyndsamt se till att berörda parter blir informerade om 

beslutet. En avstängning utfärdad av Kårstyrelsen gäller för alla arrangemang på 

Teknologkåren centralt samt dess Sektioner.  

4.2. Sektioner 

Sektionernas styrelser har rätt att stänga av sina medlemmar från den specifika Sektionen, 

också här gäller att avstängningen får vara maxmialt ett år åt gången. Proceduren bör gå till 

på samma sätt som en avstängning som beslutas om av Kårstyrelsen. Efter att ett beslut 

om avstängning gjorts så ska Kårstyrelsen informeras om det.  

5. Grunder för entledigande, varning och avstängning 

Entledigande, varning och avstängning kan baseras på en eller flera av följande grunder: 

 

● Funktionären har upprepade gånger inte utfört sitt arbete. Detta bör motiveras 

med funktionärens åligganden i styrdokument. 

● Funktionären agerar upprepade gånger på ett sätt som skadar Kårens anseende 

eller äventyrar Kårens relation med en tredje part. 

● Funktionären framför upprepade gånger en åsikt som står i strid med Kårens 

åsiktsdokument på sina representantsuppdrag. 

● Personen bryter upprepade gånger mot Kårens värdegrund, stadga, reglemente 

eller policyer. 

● Personen gör konsekvent andra medlemmar obekväma genom trakasserier eller 

annat kränkande beteende. 

● Personen utför en kriminell handling som riskerar att påverka Kåren eller dess 

medlemmar. 

Förutom i synnerligen allvarliga fall bör personen ha varnats och givits möjlighet till 

upprättelse innan beslut om entledigande eller avstängning fattas. 

6. Rättigheter för den som blivit entledigad eller 

avstängd 

En person som blivit entledigad en post tillhandahåller rätten att söka till ytterligare 

funktionärsposter. En avstängd medlem innehar fortfarande alla de rättigheter som 

medlemmar har enligt Teknologkårens stadga. 

En person som blivit entledigad eller avstängd ska informeras om möjligheterna att söka 

stöd hos Studenthälsan, kurator, studievägledare, studentpräster eller motsvarande. 

7. Procedur för avsägelse 

Avsägelser behandlas av Fullmäktige för funktionärer valda av Fullmäktige, och av 

Kårstyrelsen för val som stadfästs av Kårstyrelsen. En avsägelse ska tillhandahållas 

skriftligen till respektive organ. 

 


