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Göta studentkårs medlemsvillkor
Göta studentkår är en ideell organisation som bygger på medlemskap och ideellt
engagemang. Du behöver dock inte engagera dig för att bli medlem, engagemang är helt
frivilligt. Som medlem i Göta studentkår bidrar du till att du stärker vår legitimitet att driva
studentfrågor och utöva studentinflytande på Göteborgs universitet. Ju fler vi är desto
bättre kan vi driva frågor som förbättrar din utbildning och studentlivet!
För att vara en fullvärdig medlem i Göta studentkår krävs du att du är en registrerad
student på någon av de fakulteter som Göta studentkår representerar. Som medlem har
du rätt att påverka kårens verksamhet, exempelvis genom att rösta i kårvalet, sitta som
studentrepresentant, lyfta dina förslag och åsikter till din sektion, starta en studentgrupp
eller kårförening, sitta som ledamot i din sektionsstyrelse eller Göta studentkårs fullmäktige
(kårens högst beslutande organ) mm.

Kårlegitimation
Ditt medlemsbevis är din egen legitimation (körkort, ID-kort, pass) i kombination med:
>

ett fysiskt Mecenatkort med Göta studentkårs logotyp på

eller
>

Det digitala kortet med Göta studentkårs logotyp i Mecenatappen på din telefon.

eller
>

Det fysiska temporära medlemskortet som du eventuellt fått i samband med att du
blev medlem på campus eller i expeditionen på Studenternas hus.

Det är ditt ansvar att kunna uppvisa detta i de fall då du behöver påvisa ditt medlemskap i
Göta studentkår.
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Personuppgifter
Göta studentkår samlar in personuppgifter om alla registrerade studenter från Göteborgs
universitet. Som medlem godkänner du att Göta studentkår hanterar dessa uppgifter samt
att vi i förekommande fall delar dina uppgifter med samarbetspartners för att kunna
erbjuda dig förmåner och rabatter. Mer information finns i Göta studentkårs
personuppgiftspolicy.

Ytterligare medlemsförmåner
Du får dessutom en hel del medlemsexklusiva fördelar som tre månaders extra kötid hos
SGS, gratis inträde på vår pub Kårkällar’n, rabatt på medlemskap hos Fysiken, billigare
biljetter till alla Göta studentkårs evenemang samt en stor mängd extra studentrabatter
hos exempelvis Länsförsäkringar, Stadsteatern och Folkuniversitetet. Som medlem får du
vårt medlemsmejl en gång/månad med aktuella nyheter om allt som händer på din
sektion.

Stödmedlemskap
Som stödmedlem kommer du in på Kårkällarn och kan ta del av många andra
medlemsexklusiva erbjudanden från Göta studentkår. Observera att du dock inte får något
Mecenatkort eller tillgång till förmåner som också kräver att du är registrerad student.

Betalning
Betald stödmedlemsavgift återbetalas ej. Betald fullvärdig medlemsavgift återbetalas ej.
Undantag för detta göres endast om inbetalningen gått till fel studentkår, dvs studenten
representeras inte av Göta studentkår och bör erlägga kåravgift till en annan studentkår.
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