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Arbetsordning Doktorandråd 

Bakgrund 
Doktorandråden är sammanslutningar av doktorander som studerar vid samma fakultet 
vid Göteborgs universitet. Doktoranders unika ställning vid universitetet kräver en specifik 
form av organisation. Doktorandrådet är organiserat för att bevaka doktoranders intressen 
och samla in doktorandens åsikter i frågor som berör deras situation.  

I detta dokument används begreppet ”Doktorandrepresentant” för att beskriva de 
studentrepresentanter som studerar på forskarutbildningar vid Göteborgs universitet. En 
studentrepresentant är vald till att representera studenter i det organ, eller motsvarande, 
där studentrepresentanten har en post. För att bli vald till studentrepresentant finns det ett 
krav på medlemskap i Göta studentkår. 

Syfte 
Doktorandrådets övergripande syfte är att agera som ett forum angående frågor som rör 
forskarstuderande vid representerad fakultet. I rådet ska dessa frågor diskuteras för att 
komma fram till gemensamma riktningar och ställningstaganden. Det ska agera som en 
remissinstans för frågor från universitetet som rör doktorander och föra vidare information 
ut till doktorander på institutionerna och Göta studentkårs sektionsstyrelse. 

Doktorandrådet ska även agera för att samla doktorandernas åsikter och genom 
doktorandrepresentanter föra dessa vidare till fakulteten. Doktorandrådet utser 
tillsammans med Göta studentkårs sektionsstyrelse doktorandrepresentanter till de 
fakultetsgemensamma organ där det finns platser reserverade för dem. Doktorandrådet 
kan även förorda doktorandrepresentanter till organ på institutionsnivå. 

Doktorandrådet ska inom sig utse en representant till Göteborgs universitets 
doktorandkommitté (GUDK). 
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Sammansättning  
Doktorandrådet består av fyra presidialer: ordförande, vice ordförande, kassör och 
sekreterare. Utöver presidiet ska i doktorandrådet ingå en representant från varje 
institution. Alla doktorandrepresentanter som sitter i fakultetsgemensamma organ är 
också ledamöter i doktorandrådet. En representant från institution eller en presidial kan 
också inneha uppdrag som doktorandrepresentant i fakultetsgemensamma organ. 

Presidium 
Doktorandrådets ordförande har huvudansvaret i att leda och organisera rådets arbete. 
Ordförande är sammankallade för rådet och ska agera mötesordförande under 
sammanträden. Vid kontakt med sektionsstyrelsen och Göteborgs universitet så är 
ordförande den främsta representanten. Enligt Göteborgs universitets doktorandregler har 
ordförande rätt till 30 förlängningsdagar. 

Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare i rådet när denne inte kan närvara. Vice 
ordförande ska också stötta ordförande i dennes uppgifter. Enligt Göteborg universitets 
doktorandregler har vice ordförande rätt till 15 förlängningsdagar.  

Doktorandrådets kassör har huvudansvar för rådets budget och ska säkerställa att den 
används skäligt och ansvarsfullt. Kassören är den som främst äskar pengar från Göta 
studentkår tillsammans med ordförande och/eller vice ordförande. Enligt Göteborg 
universitets doktorandregler har kassören rätt till 10 förlängningsdagar. 

Doktorandrådets sekreterare är ansvarig för att mötesprotokoll förs vid rådets möten. 
Dessutom ser sekreterare till att kallelse och handlingar kommer ut i tid innan mötet och 
att protokollen justeras. Enligt Göteborg universitets doktorandregler har sekreteraren rätt 
till 10 förlängningsdagar. 

Institutionsrepresentanter 
En institutionsrepresentant per institution väljs till rådet av respektive institutionsgrupp och 
ska föra institutionens talan i doktorandrådet. Institutionsrepresentanten ska också agera 
informationsbärare från doktorandrådet tillbaka till institutionen. 

Doktorandrepresentanter 
Doktorandrepresentanter sitter i någon form av fakultetsgemensamt organ. Deras roll är 
att föra rådets och doktorandernas talan i respektive organ. Dessutom ska 
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doktorandrepresentanterna förmedla information från organen till doktorandrådet för 
diskussion och förankring. Doktorandrådet ansvarar för att hitta kandidater och förorda 
dessa till Göta studentkårs sektionsstyrelse. Det är sedan Göta studentkårs sektionsstyrelse 
som fattar det slutgiltiga beslutet om att tillsätta kandidaten som doktorandrepresentant. 

Doktorandrådet har också mandat att förorda doktorander till poster på institutionsnivå. 
Även här är det doktorandrådet som skriver en förordan och Göta studentkårs 
sektionsstyrelse som fattar det slutgiltiga beslutet. 

Organisation  
Doktorandråden är en del av Göta studentkår och svarar till sektionsstyrelsen. Råden är 
också starkt knutna till fakulteten där doktoranderna bedriver sin utbildning och 
samordnas universitetsövergripande av Göteborgs universitets doktorandkommitté 
(GUDK).  

Göta studentkår 
Göta studentkår representerar både grund- och 
forskarstuderande (doktorander) och varje 
fakultet som Göta studentkår representerar ska 
det finnas ett doktorandråd. Dessa benämns 
som; Humanistiska doktorandrådet (HDR), 
Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR), 
Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR), 
Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (UDR) 
samt IT-fakultetens doktorandråd (IDR). Råden 
är direkt underställda sektionsstyrelsen och 
arbetar parallellt med sektionsstyrelsen i 
doktorandspecifika frågor.  

Som studentkår så innehar Göta studentkår ensamt rätten att tillsätta student- och 
doktorandrepresentanter. För att säkerställa att doktorandrepresentanter som tillsätts har 
kollegialt förtroende bör samtliga doktorandrepresentanter till fakultetsgemensamma 
organ först utses av doktorandrådet och sedan presenteras för sektionsstyrelsen som 
fattar officiellt beslut angående tillsättning. Mer information angående 
studentrepresentation finns i Arbetsordning för studentrepresentanter.  
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Doktorandrådets ordförande är ständigt in-adjungerad på sektionens styrelsemöten, tillika 
är sektionsstyrelsens ordförande ständigt in-adjungerad på doktorandrådets möten. 
Mötesanteckningar/protokoll från doktorandrådens sammanträden ska efter varje möte 
delges sektionsordförande.  

Fakultet 
 

Högskolelagen: 2 kap. 7 § 
Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som 
har betydelse för utbildningen eller studenternas situation  

 
I lagtexten görs ingen skillnad på grundstudent och doktorand och även 
forskarstuderande omfattas av högskolelagens skrivelse angående studentrepresentation. 
Doktorander ska finnas representerade där frågor bereds och beslut fattas som rör deras 
situation. Detta inkluderar, men begränsas inte till, fakultetsgemensamma organ såsom 
fakultetsstyrelse, prefektråd och beredningsgrupp för forskning. Dessa 
doktorandrepresentanter tillsätts formellt av Göta studentkår men bör ha stöd och 
förankring hos doktorandrådet. Doktorandrepresentanterna ska också rapportera tillbaka 
till doktorandrådet vad som behandlas och beslutas i respektive organ.  

Doktorandrådet bör även fungera som remissinstans för fakulteten i frågor som berör 
doktorander och deras situation.  

Institution 
Vid varje institution bör det finnas en doktorandgrupp. Denna grupp har som ansvar att 
diskutera ärenden som rör institutionens doktorander och tillsätta 
doktorandrepresentanter till de organ vid institutionen som berör doktorander. Detta görs i 
samråd med fakultetens doktorandråd. Institutionsgrupperna ska samarbeta med 
doktorandrådet och utse en representant till doktorandrådet inför varje årsmöte.  

Doktorandrandrådet ska vara institutionsgrupperna behjälpliga och sträva efter att de 
institutioner som saknar grupper får stöd i att starta upp sådana. 

GUDK 
GUDK är en sammanslutning av doktorandrepresentanter från varje fakultet vid Göteborgs 
universitet. GUDK är en del av Göteborgs universitet Studentkårer (GUS) som samlar tre av 
fyra studentkårer vid Göteborgs universitet. 
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Varje doktorandråd på fakultetsnivå kan välja två representanter (en ordinarie och en 
suppleant) till GUDK. Syftet med GUDK är att ge en plattform för samarbete mellan 
doktorander på olika fakulteter och att öka doktorandernas kontroll över deras lärande och 
arbetssituation. GUDK fokuserar på den centrala nivån (fakultetsöverskridande) av 
Göteborgs universitet och på frågor som är relevanta för alla doktorander vid Göteborgs 
universitet. Vald representant ska även rapportera tillbaka till doktorandrådet vad som 
diskuteras och beslutas i GUDK.  

Uppdrag 

Verksamhetsår 
Doktorandrådet följer det akademiska verksamhetsåret och sträcker sig mellan 1 juli – 30 
juni. Detta är också doktorandrådets mandatperiod.  

Verksamhetsplan 
Avgående styrelse ska till årsmötet ta fram en verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår. Verksamhetsplanen ska innehålla i stora drag vilka frågor som bör drivas 
och vad doktorandrådet ska göra under nästa verksamhetsår. Verksamhetsplanen ska 
godkännas på årsmötet och bör delges Göta studentkårs sektionsstyrelse för att informera 
och skapa goda förutsättningar för samarbete. 

Verksamhetsberättelse 
En verksamhetsberättelse ska tas fram av doktorandrådets presidium och presenteras vid 
årsmötet. Verksamhetsberättelsen ska innehålla de viktigaste frågorna som varit aktuella 
under året, de mest väsentliga händelserna, ekonomisk utfall och rapportering angående 
årets verksamhetsplan. 

Möten 

Årsmöte 
Innan utgången av maj månad ska doktorandrådet hålla årsmöte. Mötet ska besluta om 
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, godkänna föregående verksamhetsårs 
verksamhetsberättelse samt välja nästkommande verksamhetsårs presidium och utse 
doktorandrepresentanter. På årsmötet ska intuitionerna också presentera deras utvalda 
representanter till doktorandrådet. 
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Doktorandrådets ordförande ska senast 20 dagar innan kalla samtliga doktorander vid 
representerad fakultet till årsmötet. Kallelse ska innehålla en preliminär dagordning samt 
tid och plats för mötet. Senast 10 dagar innan mötet ska en slutgiltig dagordning samt 
fullständiga möteshandlingar skickas ut till samtliga kallade.  

Under årsmötet har alla närvarande doktorander rösträtt. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid personval med konkurrens ska slutna omröstningar ske. 

Under mötet ska protokoll föras och det justerade mötesprotokollet ska, tillsammans med 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, rapporteras till Göta studentkårs 
sektionsstyrelse. 

Ordinarie möten 
Frekvens 
Doktorandrådet ska sammanträda regelbundet och minst 3 gånger per termin. 
Doktorandrådets presidium, tillsammans med rådets ledamöter, avgör behovet av fler 
möten. 

Mötesformalia 
Doktorandrådets ordförande ska kalla rådets ledamöter till möten senast 7 dagar innan 
möte. Kallelse ska innehålla en preliminär dagordning. Senast 3 dagar innan mötet ska en 
slutgiltig dagordning samt fullständiga möteshandlingar skickas ut till samtliga kallade.  

Under mötet ska mötesanteckningar/protokoll föras och detta ska delges sektionsstyrelsen 
så snart som möjligt. 

Omröstning 
Doktorandrådet ska alltid sträva efter konsensus i frågor som diskuteras och när ett beslut 
behöver fattas. Skulle dock en oenighet uppstå så har varje ledamot i rådet en röst. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. 

Votering sker med acklamation, alternativt med handuppräckning om votering begärs. 
Sluten votering kan begäras av enskild ledamot.  
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Val  
Val av nytt doktorandråd sker på årsmötet. Till 
presidieposterna och doktorand-
representsposterna är det fri nominering. Dessa 
väljs på mötet och alla doktorander som närvarar 
på mötet har rösträtt. Varje institutionsgrupp väljer 
en representant för doktorandrådet som 
presenteras under årsmötet.  

Presidiet har i uppdrag att utlysa valet av ny 
styrelse och organisera rekryteringen av 
potentiella kandidater.  

Ekonomi 

Äskningar 
Doktorandrådet kan äska pengar ifrån sektionsstyrelsen. Ändamålet kan variera från 
mötesfika till lunchföreläsningar eller workshops. Kontakta sektionsordförande för vidare 
information om äskningsförfarandet. 

Överlämning  
När ett nytt doktorandråd tillsätts ska ledamöterna få ta del av två överlämningar, en från 
det avgående doktorandrådet och en från Göta studentkår. Det tidigare doktorandrådet 
ska dessutom under minst ett tillfälle informera det nya rådet om vilka frågor som drivits 
under året och hur deras arbete har sett ut. Avgående presidiet ska också gå genom med 
sina efterträdare vad de specifika presidieposterna innebär.  


