
 

Styrelsens grunddokument gällande samarbete rörande breddad rekrytering och 
breddat deltagande genom nätverket Include 

1 Medlemslärosäten (i bokstavsordning) 

Chalmers tekniska högskola 

Försvarshögskolan 

Gymnastik och 
idrottshögskolan 

Göteborgs universitet 

Högskolan i Borås 

Högskolan i Dalarna 

Högskolan i Gävle 

Högskolan i Halmstad 

Högskolan Kristianstad 

Högskolan i Skövde 

Högskolan Väst 

Jönköping University 

Karlstads universitet 

Karolinska institutet 

Kungliga tekniska högskolan 

Luleå tekniska universitet 

Lunds universitet 

Malmö högskola 

Mittuniversitetet 

Stockholms universitet 

Sveriges förenade 
studentkårer 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Södertörns högskola 

Umeå universitet 

Uppsala universitet 

 

2 Bakgrund och syfte  

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och 
breddat deltagande inom högre utbildning. Include arbetar för att 
resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat 
deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande 
till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa 
frågor inom högre utbildning. Breddad rekrytering handlar inte bara om att 
individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst 
lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, 
energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre 
utbildning.  

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat 
deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges 



likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Lika 
viktig är principen om att högskolan och samhällets utveckling berikas när vi 
med hög kvalitet tar tillvara den kunskaps- och kompetenspotential som finns i 
ett brett och inkluderande perspektiv på det spektrum av studenter som kan ta 
del av och genomföra högre utbildning.  

Genom anordnande av konferenser, nätverksträffar samt representation vid 
externa konferenser. erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt, 
opinionsbildning och informationsspridning m.m. arbetar Include aktivt.  

 

3 Organisation och ledning 

3.1 Include leds av en styrelse samt administreras av en koordinator. Styrelsen 
utser koordinator. 

3.2 Koordinators samordnande funktion beräknas uppgå till ca 20 % av en heltid 
och görs inom en anställning på ett medlemslärosäte. Medlemslärosätena delar 
på kostnaderna för koordinatorn via sina medlemsavgifter.  

3.3 Styrelsen utses genom medlemsval. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) 
utser två studentrepresentanter. 

3.4 Styrelsen ska bestå av minst sju och max elva ledamöter, varav två 
studentrepresentanter från SFS. Ledamöterna väljs för en mandatperiod om två 
år. Max två från samma lärosäte kan väljas som ledamot samtidigt. För att 
styrelsen ska ha beslutsmässighet krävs minst fem ledamöter inklusive 
ordförande eller vice ordförande. 

3.5 Val förrättas vartannat år vid Include-konferensen vilken normalt anordnas med 
ett och ett halvt års intervall, varvid överlappande mandatperioder för styrelsens 
ledamöter eftersträvas. Fyllnadsval kan ske och förrättas av styrelsen.  

3.6 Sittande styrelse utser valberedning som har i uppdrag att föreslå kandidater. 
Valberedningen har att beakta god spridning avseende kön, 
befattning/arbetsuppgifter samt geografisk hemvist. 

3.7 Valbar till styrelsen är den som är anställd vid ett medlemslärosäte.  

3.8 Styrelsen ansvarar för genomförandet av valet  

3.9 Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden 
och vice ordförande ska väljas för två år i taget.  

3.10 Styrelseuppdraget arvoderas inte.  

 

4 Styrelsens ledamöter 

4.1 Styrelsens ledamöter förväntas delta vid styrelsens sammanträden, cirka tre 
möten per termin. Ledamöterna förväntas ta aktiv del i de arbetsuppgifter som 



styrelsen fattar beslut om. Kostnader för resor och uppehälle i samband med 
styrelsemöten bekostas av Include. 

 

5 Avgift 

5.1 Det lärosäte som koordinerar arbetet fakturerar senast den 31 januari varje år 
respektive medlemslärosäte avseende det belopp som styrelsen beslutar ska 
utgå.  

5.2 I avgiften ska ingå:  

• Möjlighet till subventionerad deltagaravgift för lärosätets anställda vid 
deltagande i Includekonferensen. 

• Fritt deltagande för en till två nätverksträffar per år för upp till 15 
personer per medlemslärosäte. 

• Koordinators samordnande arbete av nätverkets verksamhet  

• Nyhetsbrev som skickas ut flera gånger per termin till alla lärosätens 
kontaktpersoner. 

• Hemsidan som uppdateras regelbundet med nyheter och konferenser 
inom Includes verksamhetsområde. 

• Vid ekonomiskt utrymme kan överskott av medlemsavgifter återgå till 
medlemmar i form av stöd till exempelvis forsknings-/utvecklingsprojekt, 
resebidrag m.m. Utlysning av dessa medel sker vid Include-
konferensen. 

• SFS utser (tio) studenter som kan delta gratis vid Include-konferensen 

 

6 Nya medlemmar 

6.1 Alla svenska lärosäten har rätt att bli medlem i nätverket Include. 

 

7 Redovisning 

7.1 Det lärosäte där koordinatorn arbetar ska senast i februari varje år lämna en 
ekonomisk redovisning av nätverkets verksamhet till styrelsen för Include.  

 

8 Ändringar av grunddokumentet 

8.1 Ändringar av detta grunddokument beslutas av styrelsen och meddelas 
medlemsläroäten genom uppdatering av detta dokument.  



8.2 Respektive lärosäte har att självständigt avgöra om de önskar träda ur 
nätverket tre månader innan årsskiftet. Detta anmäls till Includes koordinator via 
e-post till admin@include.nu. 

8.3 Vid utträde ur nätverket efter det att medlemsavgiften för innevarande år erlagts 
kommer beloppet inte att betalas tillbaka.  

 

9 Övriga bestämmelser 

9.1 Parterna äger inte rätt att företräda varandra eller att ingå juridiskt bindande 
avtal å varandras vägnar annat än efter särskild för ändamålet utfärdad 
fullmakt. Inte heller utgör detta grunddokument någon grund för att anse att 
någon separat juridisk person bildas. 

9.2 Medlemslärosäten äger rätt att i sin marknadsföring och annan information 
ange deltagande i Include. Include får dock inte använda medlemslärosätes 
varumärke utan samtycke.   

 ____________ 

Detta grunddokument har upprättas i ett original och en kopia till varje 
medlemslärosäte. Varje medlemslärosäte får en ny kopia om någon punkt har 
ändrats av styrelsen. 

  

 

 

 

För Include 

 

 

_______________________________ Datum _______________________________ 

Patricia Staaf 

Ordförande 


