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§1 
De båda Fjellstedtska studenthemmen utgör en stiftelse, grundad år 1883 av Johannes Kerfstedt. De 
förvaltas av en gemensam styrelse. 
 
§2 
Ändamålet med hemmen är att bereda universitetsstuderande av alla fakulteter (med visst företräde 
för teologer) och av båda könen tillfälle att mot måttliga boendekostnader erhålla en för studier 
gynnsam miljö med tillfälle till ett berikande kamratliv. De båda hemmen tillhandahåller i detta syfte 
möblerade studentrum mot av hemmens styrelse fastställd hyra. 
 
§3 
Hemmens styrelse består av sjuledamöter, av vilka minst två bör ha anknytning till Uppsala 
Universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet och två utgörs av de båda hemmens patrar, vilka 
hemiterna själva utser enligt §9. Styrelsen kompletterar vid behov sig själv och utser inom sig 
ordförande och sekreterare. 
 
§4 
Styrelsen har att vaka över att hemmen motsvarar sitt ändamål och hålls i gott stånd, att förvalta 
hemmen och deras tillgångar, att årligen fastställa budget och hyror, att besluta om större 
förändringar och att tillse att eventuella svårare brott mot hyreskontrakten eller stadgarna eller mot 
god ordning beivras, i första hand genom varning, i andra hand genom uppsägning till avflyttning. 
 
§5 
Styrelsen sammanträder minst en gång per termin, varvid också den i §8 nämnda föreståndaren 
närvarar, även om han/hon inte själv tillhör styrelsen. Vid ordinarie höstsammanträde skall budget 
och hyreskalkyl uppgöras samt hyrorna fastställas. Vid ordinarie vårsammanträde behandlas 
bokslutet, revisorns berättelse, budgetutfallet och eventuellt nödvändiga hyresjusteringar. Andra 
ärenden skall av föreståndaren eller annan anmälas i god tid till styrelsen; dock kan mindre 
betydelsefulla ärenden framföras direkt vid sammanträdet, om styrelsen medger detta. På begäran 
av föreståndaren, någon av styrelsens ledamöter eller minst fem hemiter på ettdera hemmet 
sammankallas extra styrelsemöte. 
 
§6 
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid förfall för någon av patrarna 
bör en ställföreträdare vara närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. 
 
§7 
Styrelsens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor. Revisorn skall granska styrelsens 
protokoll samt hemmens förvaltning. Deras berättelse bör föreligga vid styrelsens ordinarie 
vårsammanträde. 
 
§8 
Styrelsen utser en avlönad föreståndare som tillika är vice värd. Han/hon skall vårda sig om hemmens 
fastigheter och inventarier, handlägga rutinärenden, ombesörja gäldandet av utgifter enligt budget 



samt ingripa vid oförutsedda händelser, varvid föreståndaren är befullmäktigad att attestera 
nödvändiga utbetalningar även utanför budgeten. Föreståndaren kontrollerar att hyror erläggs och 
att hemiterna i övrigt fullgör sina skyldigheter. Föreståndaren kontrollerar att intagningsförfarandet 
sker på ett kon-ekt sätt och ansvarar för kontraktsteckning och för att förteckning finns över 
hemiterna. Föreståndaren skall hålla styrelsen informerad om viktiga händelser på hemmen. 
 
§9 
Hemiterna på vartdera hemmet för sig bör, minst en gång per termin, samlas till möte då 
gemensamma angelägenheter dryftas och vid behov pater och vice pater väljs. Dessa skall 
vara vederhäftiga manliga eller kvinnliga studerande. Patersval skall delges föreståndaren och 
styrelsen. Beslutar hemiterna om gemensamma åtgärder eller smärre utgifter för gemensamma 
ändamål har varje hemit att fullgöra sådana skyldigheter. 
 
§10 
Hemit skall senast vid föregående månadsskifte erlägga hyran för var och en av 
månaderna augusti- maj. Han/hon disponerar dock endast för sig själv, sitt rum hyresfritt 
under juni - juli. Värme, el och vatten men ej städning ingår i hyran. Vidare ingår tillgång till de 
gemensamma utrymmen och inventarier som finns på hemmet ifråga, under förutsättning av nödig 
aktsamhet och fullgörande av städning och andra skyldigheter som hemiterna gemensamt 
enligt §9 kommit överens om. Utöver att rätta sig efter hyreskontrakt och stadgar samt iaktta god 
ordning, är hemit skyldig att hålla snyggt i sitt rum och, efter turordning som hemiterna själva 
bestämmer, i de gemensamma lokalerna. Hemit får inte på sitt rum hålla husdjur, installera kylskåp 
eller annat inventarium som fordrar kontinuerlig tillsyn. Hemit får inte genom upprepat svårartat 
oväsen, upprepat fylleri eller drogmissbruk eller på annat sätt störa kamraternas studier. Om så sker 
blir påföljden den som anges i §4. 
 
§l l 
Till hemit antages studerande vid Uppsala Universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet. Ansökan 
skall vara ställd till respektive studenthem och skall beslutas enligt den ordning som fastställts av 
styrelsen.Enkelrum skall utgöra stadigvarande bostad för högst en hemit och Dubletten för högst två 
hemiter. Barn får inte vara stadigvarande bosatta i Studenthemmen. Uthyrning i andra hand är 
endast tillåten efter godkännande av hyresvärden. Tillstånd kan ges endast vid studier som tillfälligt 
bedrivs på annan ort eller i annat land och då med maximalt ett år åt gången. Hemit i andra hand har 
att rätta sig efter samma regler som ordinarie hemit. 
 
§12 
Ändring av stadgarna beslutas av styrelsen. Då skall i god tid före sammanträdet förslaget till 
stadgeändring vara diskuterat av hemiterna och delgivet styrelsen ledamöter. 
 
§13 
Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar och träder i kraft 1 juni 2015. 


