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Stadgar för Sveriges universitets- och högskoleförbund 

 
 

 1 
Stadgar och 
medlemmar 

Sveriges universitets- och högskoleförbund bildades genom beslut om samverkan 
mellan dåvarande Svenska akademiska rektorskonferensen (SAR) och De nya hög-
skolornas rektorskonvent (NHR), varvid stadgar antogs den 8 juni 1995. Smärre 
justeringar i dessa har gjorts tidigare. De revideras genom föreliggande stadgar. 
 
Förbundet består av de universitet och högskolor som anges i bifogad förteckning. 
 

 2 
Syfte Förbundet erbjuder universitet och högskolor en gemensam arena för diskussioner 

och åtgärder. Det har till syfte att främja samråd och samverkan mellan universitet 
och högskolor och att agera i frågor av gemensamt intresse. Förbundet verkar för att 
universitet och högskolor ges goda ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 
och därigenom kan bidra till att stärka demokratin och välståndsutvecklingen i 
Sverige. Det arbetar i förhållande till statsmakter och andra organisationer i Sverige, 
liksom i förhållande till organisationer i Norden, Europa och världen i övrigt.  
 
Förbundet arbetar genom framställningar, rekommendationer och uttalanden. Det 
initierar och genomför utredningar och liknande verksamheter.  
 

 3 
Organisation Inom förbundet finns en förbundsförsamling, en styrelse och ett kansli. Deras upp-

gifter anges i §§ 7, 9 och 14.  

  
4 

Medlemskap Utöver medlemmar som anges enligt bilaga § 1 kan svenska statliga universitet och 
högskolor upptas som medlemmar. Dessutom kan enskilda utbildningsanordnare 
upptas som medlemmar om de 

1. har sitt säte i Sverige och bedriver högre utbildning och forskning i Sverige 
2. har examensrätt inom utbildningar på grundnivå och avancerad nivå  
3. bedriver forskarutbildning eller aktivt samverkar i forskarutbildning vid 

annat lärosäte  
4. har en verksamhet av betydande omfattning och en sammanvägd bedöm-

ning visar att ett medlemskap kan vara givande för såväl medlemmen som 
förbundet; bedömningen ska inkludera följande delar: 

- antal studenter 
- antal och andel forskarutbildade lärare 
- forskningsanslagets storlek 
- total omsättning 
- långsiktig och stabil finansiering sedan minst fem år tillbaka samt god 

framtidsprognos 
- huvudsakligen akademisk verksamhet 
- akademisk värdegrund avseende akademisk frihet, kvalitet och 

ansvar. 
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 5 
Företrädare i 
förbunds- 
församlingen 

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds 
medlem av rektor och ytterligare högst en företrädare, som ska vara förvaltningschef 
eller, där sådan inte finns, chefstjänsteman som rektor utser.  
 
Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande 
ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.  
 

 6 
Omröstning Vid omröstning förfogar varje medlem över en, två, tre eller fyra röster. Antalet 

röster avgörs av medlemmarnas intäkter, där olika beloppsintervall svarar mot de 
olika röstetalen. Beloppsintervallen fastställs av förbundsförsamlingen för perioder 
om två år. Intäkterna ska avse året närmast före det under vilket förbundsförsam-
lingens beslut fattas.  
 

 7 
Förbunds-
församling 

Förbundsförsamlingen är ett forum för diskussion och beslut i övergripande frågor.  
 
Förbundsförsamlingen beslutar vidare om medlemskap, budget, medlemsavgift, 
verksamhetsinriktning, verksamhetsberättelse och redovisning av förbundets eko-
nomiska förhållanden.  
 
Förbundsförsamlingen sammanträder minst en gång varje halvår på kallelse av ord-
förande. Förbundsförsamlingen ska också sammanträda om minst åtta medlemmar 
begär det.  
 
Förbundsförsamlingen är beslutsför då minst hälften av medlemmarna är före-
trädda.  
 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har förbundsordföranden utslags-
röst. Vid val skiljer lotten.  
 

 8 
Ordförande 
och vice 
ordförande 

Förbundet väljer inom sig ordförande och vice ordförande för en mandattid om två 
kalenderår. 

 
 9 
Styrelsen Inom förbundet finns en styrelse bestående av förbundets ordförande och vice ord-

förande samt ytterligare sex ledamöter utsedda av förbundsförsamlingen för en 
mandattid om två kalenderår.  
 
Valbara till styrelsen är de personer som kan representera sitt lärosäte vid förbunds-
församlingens möten. 
 
Styrelseledamot kan kvarstå i styrelsen upp till sex månader efter det att hen avgått 
från sin befattning vid lärosätet. Återstår mer än sex månader av mandatperioden i 
styrelsen ska fyllnadsval hållas. Fyllnadsval får ske genom poströstning. 
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Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrel-
sen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. När så 
sker ska styrelsen i viktiga frågor inhämta synpunkter från medlemmarna.  
 
Förbundsförsamlingen kan med två tredjedelar av avgivna röster besluta att den be-
handlar ett ärende som inte beretts av styrelsen.  
 
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, varvid ord-
föranden eller – vid förfall för ordföranden – vice ordförande är närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har den som är ordförande vid sam-
manträdet utslagsröst.  
 

 10 
Verksamhets- 
berättelse,  
verksamhets- 
inriktning och  
budget 

Styrelsen lägger vid förbundsförsamlingens första sammanträde varje år fram verk-
samhetsberättelse och redovisning av förbundets ekonomiska förhållanden under 
det gångna året. 
 
Inför kommande kalenderår lägger styrelsen för förbundsförsamlingen fram förslag 
till verksamhetens huvudsakliga inriktning och budget inklusive medlemsavgiftens 
storlek. 
 

 11 
Andra utskott 
och arbets-
grupper 

Styrelsen får inrätta utskott som varaktigt bereder frågor åt den och arbetsgrupper 
för tidsbegränsade uppgifter. 
 

 12 
Valberedning Vid förbundsförsamlingens första sammanträde vartannat år utses en valberedning 

om fem medlemmar, som har att under året lägga fram förslag till val av förbundets 
ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter av styrelsen för nästföljande 
tvåårsperiod, samt två revisorer för samma tid. Valberedningens mandatperiod 
gäller under två år. 
 
Valbara till valberedningen är de personer som kan representera sitt lärosäte vid 
förbundsförsamlingens möten. 
 
Ledamot i valberedningen kan kvarstå i valberedningen upp till sex månader efter 
det att hen avgått från sin befattning vid lärosätet. Återstår mer än sex månader av 
mandatperioden ska ny ledamot utses av styrelsens ordförande och vice ordförande 
efter hörande av valberedningens ordförande eller den ledamot som valbered-
ningen utser. 

 13 
Revisorer Inom förbundet ska utses två revisorer. Revisorerna utses för samma mandatperiod 

som styrelsen. 
 

  



SVERIGES UNIVERSITETS-     STADGAR 
& HÖGSKOLEFÖRBUND 
 

 
Reviderad av förbundsförsamlingen 2022-03-16  5 (6) 

 14 
Kansli Vid förbundet finns ett kansli, som bereder ärendena för förbundsförsamlingen och 

styrelsen samt svarar för administrativt stöd i övrigt. Vid kansliet finns en general-
sekreterare som verkställande tjänsteman. Generalsekreteraren utses av styrelsen.  
 
Generalsekreteraren sköter den löpande förvaltningen enligt förbundsförsamling-
ens och styrelsens anvisningar och riktlinjer. Generalsekreteraren företräder då 
inom sitt uppdrag medlemmarna. Generalsekreteraren ska agera i enlighet med av 
förbundsförsamlingen beslutad budget. Generalsekreteraren ska hålla styrelsen 
informerad om verksamheten. 
 

 15 
Medlems- 
avgift och 
ekonomiskt 
ansvar  

För täckande av kostnader för kansliet och andra förbundets löpande utgifter er-
lägger samtliga medlemmar en medlemsavgift, som ska vara proportionell mot 
respektive medlems intäkter.  
 
Medlemmarna svarar gemensamt för verksamhetens ekonomiska förpliktelser. 
Varje medlems ekonomiska ansvar ska vara proportionellt mot respektive medlems 
intäkter. 
 

 16 
Stadgeändring För ändring av dessa stadgar erfordras en majoritet av minst två tredjedelar av 

avgivna röster vid sammanträde med förbundsförsamlingen, vid vilket minst tre 
fjärdedelar av medlemmarna är företrädda.  
 

 17 
Upplösning av 
förbundet 
samt utträde 

Beslut om upplösning av förbundet kan fattas endast genom likalydande beslut vid 
två på varandra följande sammanträden med förbundsförsamlingen. För beslutets 
giltighet erfordras att fyra femtedelar av medlemmarna är företrädda och att tre 
fjärdedelar av avgivna röster biträder beslutet.  
 
Meddelande om utträde ur förbundet ska göras skriftligen till kansliet. Medlems-
avgift erläggs till utgången av det år under vilket medlemmen lämnat förbundet, 
dock för minst sex månader. Medlem kan välja att utträda ur förbundet med 
omedelbar verkan eller kvarstå som medlem under den period medlemsavgift 
betalas. 
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Bilaga 1 
 
 
Medlemmar i Sveriges universitets- och högskoleförbund 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola  
Högskolan i Borås  
Chalmers tekniska högskola  
Enskilda Högskolan Stockholm 
Försvarshögskolan 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
Göteborgs universitet  
Handelshögskolan i Stockholm  
Högskolan Dalarna  
Högskolan i Gävle  
Högskolan i Halmstad  
Jönköping University 
Högskolan i Skövde  
Högskolan Kristianstad 
Högskolan Väst 
Karlstads universitet  
Karolinska Institutet  
Konstfack  
Kungl. Konsthögskolan  
 

 

Kungl. Musikhögskolan 
Kungl. Tekniska högskolan  
Linköpings universitet  
Linnéuniversitetet 
Luleå tekniska universitet  
Lunds universitet  
Malmö universitet 
Marie Cederschiöld högskola 
Mittuniversitetet 
Mälardalens universitet  
Röda Korsets Högskola  
Sophiahemmet Högskola  
Stockholms konstnärliga högskola  
Stockholms universitet  
Sveriges lantbruksuniversitet  
Södertörns högskola  
Umeå universitet  
Uppsala universitet  
Örebro universitet  
 

 
 
 
 
 


