Besvärsanvisning

1.11.2016

BESVÄRSANVISNING
Enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar 31§ kan besvär över beslut som fattas av studentkårens fullmäktige,
styrelse, ekonomidirektion eller valnämnd göras till Åbo förvaltningsdomstol enligt vad som stadgas i
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över fullmäktiges beslut om medlemsavgiften eller om
stadgeändringar anförs dock hos Åbo Akademis rektor.
Utöver vad som stadgats i förvaltningsprocesslagen får en medlem av studentkåren söka ändring i beslut som
fattats av studentkårens fullmäktige, styrelse, ekonomidirektion och valnämnd om beslutet har tillkommit i en
ordning som avviker från det som stadgas i lag, förordning eller annan bestämmelse som berör studentkåren,
eller om beslutet står i strid med sådan lag, förordning eller bestämmelse som rör studentkåren.
Beslut som till sin karaktär enbart är av beredande eller verkställande art kan inte överklagas.

Kontaktuppgifter till Åbo förvaltningsdomstol:
Besöksadress:
Postadress:
Öppethållningstider:

Åbo förvaltningsdomstol
Lasarettsgatan 2–4, Åbo
PB 32, 20101 Åbo
kl. 8–16.15

Besvär ska anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Då besvärstiden beräknas ska den dag då
delgivningen sker inte medräknas. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten före
tjänstetidens utgång (Om besvärstidens sista dag är helgdag, självständighetsdagen, 1 maj, jul- eller
midsommarafton eller helgfri lördag får besvärsskriften inlämnas ännu följande vardag).
Delgivande av beslut fattade på studentkårens fullmäktiges eller styrelses möten anses ha skett på den dag då
de har offentliggjorts på studentkårens officiella anslagstavla.
Besvär ska anföras skriftligen. I besvärsskriften, som ska riktas till Åbo förvaltningsdomstol, ska anges:


Ändringssökandes namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga
företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften
även uppges namn och hemkommun för denna person



Postadress och telefonnummer under vilken meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden



Det beslut i vilket ändring söks



Till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt



De grunder på vilka ändring yrkas.
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Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften. Ombudet ska till
besvärsskriften foga en fullmakt av ändringssökanden.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut i original eller kopia i vilken ändring söks genom besvär, intyg över
vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt de handlingar
som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden om dessa inte redan tidigare har tillställts
myndigheten.

2

