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Regler för Göta studentkårs 
föreningar 

”Göta studentkårs syfte är att tillvarata, främja och bevaka sina representerade 
studenters intressen i utbildnings- och studiesociala frågor” (Göta studentkårs stadga 
1:2).  

 

I syfte att tillvarata och främja sina medlemmars studiesociala situation väljer Göta 
studentkår att stödja föreningar med koppling till universitetet och dess studenter. Stödet 
är delvis ekonomiskt men även administrativt och ges endast till de föreningar som ansökt 
om och beviljats status som kårförening eller sektionsförening, i enlighet med föreliggande 
regler. Göta studentkår är en medlemsorganisation av medlemmar, för medlemmar med 
studenter som målgrupp. 

Göta studentkår stödjer sina föreningar med: 
> Ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag 
> Ekonomiskt stöd i form av möjlighet att äska 
> Kunskap och utbildning i föreningsrelaterad verksamhet 
> Utbildningstillfällen med specifika teman  
> Möjlighet till lokalbokningar 
> Stöd i hur man bokar lokaler och vad de kan användas till 
> Marknadsföring 
> Stöd i att ta fram loggor, bilder och text 
> Utskriftsmöjligheter  
> Möjligheter till att vara delaktig i att arrangera evenemang, exempelvis inspark 
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Göta studentkår är en medlemsorganisation, även om vi som studentkår också har fått 
ansvar att bevaka alla studenters rättigheter i vissa frågor, till exempel utbildningens 
kvalitet. Att vara en underförening med koppling till Göta studentkår medför ett antal 
rättigheter men också några skyldigheter. 

 
Rättigheter (beroende på typ av förening): 

> Rätt att boka lokaler som Göta studentkår kan boka hos universitetet 
> Förmedla föreningarnas event via Göta studentkårs kanaler 
> Få utbildning i föreningsfrågor så som styrelsearbete, valberedningsarbete, 

ekonomihantering, marknadsföring och kommunikation 
> Delta i utvecklingen av stora ämnesområden för Göta studentkår, så som 

exempelvis Inspark, konserter och arbetsmarknadskontaktsutbyten  
> Få hjälp vid specifika frågor gällande just er förening gällande alla områden ovan 
> Äska pengar för aktiviteter (gäller ej politiska och religiösa föreningar) 
> Söka verksamhetsbidrag (gäller ej politiska och religiösa föreningar) 
> Använda Göta studentkårs logga (gäller ej politiska och religiösa föreningar) 

 

 Central 
kårförening 

Sexmästeri Politisk 
kårförening 

Religiös 
kårförening 

Sektionsförening Hedersförening 

Boka lokaler  X X X X X X 

Sociala medier X X X X X X 

Utbildning X X   X  

Utveckling X X X X X  

Hjälp och stöd X X X X X  

Äska pengar X X   X  

verksamhetsbidrag X X     

Använda Göta 
studentkårs logga 

X X   X X 
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Skyldigheter: 
> Årligen söka föreningsstatus för att visa att föreningen är aktiv 
> Att samtliga medlemmar även är medlemmar i Göta studentkår 
> Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar, 

studenter i Göteborg samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och 
värdegrund.  

> Föreningen skall aktivt verka för att dess potentiella medlemmar blir medlemmar i 
Göta studentkår.  

> Föreningen har en stadga.  

För att Göta studentkår ska kunna erbjuda sina underföreningar att exempelvis äska 
pengar, eller få det stöd som vi önskar kunna ge behöver vi finansiering, och även om 
medlemsavgifter är en del av finansieringen så är egentligen medlemsantalet viktigare än 
summan i kronor. Ett högt medlemsantal innebär större legitimitet hos universitetet, men 
ger också bättre möjlighet till att hitta finansiering hos samarbetspartners och sponsorer 
vilket på sikt ger ytterligare finansiering. Vidare ger det mer finansiering till Göta 
studentkårs underföreningar i form av medel att äska men också större möjligheter att ge 
stöttning, kunna erbjuda marknadsföring för föreningarna samt att mer utbildningar. 
Därför behöver vi tillsammans hjälpas åt. Göta studentkår värnar om föreningskulturen 
och vill fortsatt ge sitt stöd till alla studenter som önskar engagera sig i en förening. 

Stödmedlemskap i Göta studentkår räknas som medlemskap.  

Göta studentkårs beteckningar för de olika 
föreningskategorierna  

Centrala Kårföreningar  
Centrala kårföreningar är föreningar som fångar upp alla Göta studentkårs medlemmars 
intressen inom ett område. Exempel på Centrala kårföreningar är föreningar som har 
verksamhet inom dans, sång, musik, spel, idrott eller foto och som vänder sig till alla Göta 
studentkårs medlemmar.  

Sexmästerier  
Sexmästerier är kårföreningar som i huvudsak sysslar med studiesocial verksamhet i form 
av arrangemang som rör fest-, sittning-, insparks- och pubverksamhet. Till skillnad från 
övriga kårförningar är sexmästeriernas verksamhet mer specifikt inriktad på fest- och 
pubverksamhet.  
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Politiska kårföreningar  
Politiska kårföreningar är föreningar med en ideologiskt och/eller partipolitisk bunden 
verksamhet. Ideologiska och partipolitiska föreningar inom Göta studentkår ska finnas för 
att samla studenter med liknande intresse för att kunna diskutera och utbyta tankar men 
inte för att propagera eller försöka värva fler personer till sitt parti/politiska åsikt i 
universitetets lokaler. Föreningens syfte måste följa Göta studentkårs värdegrund. 
Ideologiska och/eller partipolitiska föreningar äger rätt att boka lokaler till föreningens 
egna lokala verksamhet. 

Religiösa kårföreningar  
Religiösa föreningar inom Göta studentkår ska finnas för att samla studenter med liknande 
intresse för att kunna diskutera och utbyta tankar men inte för att missionera eller försöka 
värva fler personer till sin tro. Föreningens syfte måste följa Göta studentkårs värdegrund. 
Religiösa föreningar äger rätt att boka lokaler för föreningens egna lokala verksamhet. 

Sektionsföreningar  
Sektionsföreningar är de föreningar som endast vänder sig till en sektions medlemmar och 
svarar till sektionsstyrelsen vid den sektion de är aktiva vid. En sektionsförening kan syssla 
med både utbildningsbevakning och/eller bedriva studiesocial verksamhet. Det skall tydligt 
framgå hos den sektion som sektionsföreningen tillhör om föreningen har rätt att utse 
studentrepresentanter. Sektionsföreningar som i huvudsak sysslar med 
utbildningsbevakning har rätt till verksamhetsbidrag.  

Hedersföreningar  
Hedersföreningar är kårföreningar som är fristående föreningar som fortfarande vill ha ett 
samarbete med Göta studentkår. Hedersföreningarna består av tidigare studenter och 
medlemmar som fortfarande vill verka inom ramarna för Göta studentkårs verksamhet. 
Göta studentkår har ingen bestämmanderätt över hedersföreningarna och vice versa. 
Kårstyrelsen har huvudansvar för relationerna till hedersföreningarna. Hedersföreningarna 
får i samråd med Kårstyrelsen disponera Göta studentkårs lokaler. För att kunna vara en 
hedersförening måste föreningen ha ett eget organisationsnummer.  
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Verksamhet och syfte  
Föreningens syfte ska vara förenligt med studentkårens ändamål, det vill säga att tillvarata 
och främja medlemmarnas intressen i frågor som rör medlemmarnas studiesituation. 
Föreningen ska verka för att skapa mervärde för Göta studentkårs medlemmar under 
studietiden. 

Stadga  

Föreningar ska ha egen stadga av vilken följande skall framgå:  
> föreningens syfte  
> vilket föreningens högsta beslutande organ är  
> hur föreningens styrelse utses  
> hur stadgeändringar beslutas 
> vilka föreningen riktar sig till  
> hur föreningen upplöses  

Göta studentkår ska bistå med exempelstadgar ifall föreningen önskar.  

Nationellt anknuten organisation  
Om en förening har anknytning till annan organisation får den organisationen ej strida mot 
Göta studentkårs stadga och värdegrund. Organisationen skall vara demokratiskt 
uppbyggd. Om en föreningar har anknytning till en nationellt anknuten organisation måste 
detta anges i ansökan om föreningsstatus.  

Föreningsmedlemmar 
Föreningens aktiva medlemmar skall vara medlemmar i Göta studentkår. Med aktiv 
medlem avser Göta studentkår exempelvis styrelseledamöter, postinnehavare och 
samtliga medlemmar som planerar och genomför föreningens verksamhet.  

Ansökan om kårföreningsstatus  
Ansökan om att bli ett sexmästeri, hedersförening eller en central- politisk- eller religiös 
kårförening bereds och beslutas av Kårstyrelsen. Beslutet kan överklagas till fullmäktige 
och ska göras inom 30 dagar från och med att ansökande delgetts beslutet. Överklagan 
behandlas därefter på nästkommande fullmäktigemöte.  
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Om ansökan om att bli kårförening är ofullständig eller uppenbart inte uppfyller reglernas 
krav ska Kårstyrelsen uppmana de sökande att komplettera eller ändra sin ansökan. Efter 
att de sökande har blivit uppmanade att komplettera eller ändra sin ansökan har de 14 
dagar på sig att inkomma med komplettering eller ändring. Beslut tas sedan på 
nästkommande kårstyrelsemöte.  

Ansökan ska innehålla följande:  
> Stadgar  
> Verksamhetsplan  
> Medlemsförteckning samt styrelsens sammansättning. Föreningens medlemmar 

ska även kunna styrka medlemskap i Göta studentkår  
> Protokoll från konstituerande möte alternativt aktuellt årsmötesprotokoll  
> Eventuell nationell anknytning  
> Kontaktuppgifter till hela styrelsen  

Ansökan om förnyad kårföreningsstatus  
Ansökan om förnyad kårföreningsstatus för ett sexmästeri, en central- politisk- eller religiös 
kårförening bereds och beslutas av Kårstyrelsen. Beslutet kan överklagas till fullmäktige 
och ska göras inom 30 dagar från och med att ansökande delgetts beslutet.  Överklagan 
behandlas därefter på nästkommande fullmäktigemöte. Under perioden mellan 
överklagan och nästkommande fullmäktigemöte har föreningen rätt att ha verksamhet 
som vanligt.  

Om ansökan om att få förnyad kårföreningsstatus är ofullständig eller uppenbart inte 
uppfyller reglernas krav ska Kårstyrelsen uppmana föreningen att komplettera eller ändra 
sin ansökan. Efter att föreningen har blivit uppmanad att komplettera eller ändra sin 
ansökan har de 14 dagar på sig att inkomma med komplettering eller ändring. Beslut tas 
sedan på nästkommande kårstyrelsemöte. 

Ansökan ska innehålla följande:  
> Stadgar 
> Medlemsförteckning samt styrelsens sammansättning. Föreningens medlemmar 

ska även kunna styrka medlemskap i Göta studentkår 
> Aktuellt årsmötesprotokoll 
> Eventuell nationell anknytning 
> Kontaktuppgifter till hela styrelsen 
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> Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan 
förkommande verksamhetsår 

Om Kårstyrelsen så begär, och om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl, måste 
kårföreningen presentera uppgifter som visar att kårföreningen följer de krav som ställs i 
Regler för Göta studentkårs föreningar.  

Ansökan om sektionsföreningsstatus  
Ansökan om att bli en sektionsförening bereds av sektionsstyrelsen vid den sektion 
föreningen önskar tillhöra. Beslut om att bevilja eller avslå ansökan tas av sektionsstyrelsen. 
Beslutet kan överklagas till Kårstyrelsen och ska göras inom 30 dagar från och med att 
ansökande delgetts beslutet. Överklagan behandlas därefter på nästkommande 
kårstyrelsemöte.  

Om ansökan om att bli en sektionsförening är ofullständig eller uppenbart inte uppfyller 
reglernas krav ska sektionsstyrelsen uppmana de sökande att komplettera eller ändra sin 
ansökan. Efter att de sökande har blivit uppmanade att komplettera eller ändra sin 
ansökan har de 14 dagar på sig att inkomma med komplettering eller ändring. Beslut tas 
sedan på nästkommande sektionsstyrelsemöte.  

Ansökan ska innehålla följande:  
> Stadgar 
> Verksamhetsplan 
> Medlemsförteckning samt styrelsens sammansättning. Föreningens medlemmar 

ska även kunna styrka medlemskap i Göta studentkår.  
> Protokoll från konstituerande möte alternativt aktuellt årsmötesprotokoll 
> Eventuell nationell anknytning 
> Kontaktuppgifter till hela styrelsen 

Ansökan om förnyad sektionsföreningsstatus  
Ansökan om förnyad sektionsföreningsstatus för en sektionsförening bereds av 
sektionsstyrelsen vid den sektionen föreningen är aktiv vid. Beslut om att bevilja eller avslå 
ansökan tas av sektionsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till kårstyrelsen och ska göras 
inom 30 dagar från och med att ansökande delgetts beslutet. Överklagan behandlas 



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

Kontakt 
031-708 44 40 
info@gota.gu.se 

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

REGLER FÖR GÖTA STUDENTKÅRS FÖRENINGAR | SIDA 8/8 

därefter på nästkommande kårstyrelsemöte. Under perioden mellan överklagan och 
nästkommande kårstyrelsemöte har föreningen rätt att ha verksamhet som vanligt.  

Om ansökan om att få förnyad sektionsföreningsstatus är ofullständig eller uppenbart inte 
uppfyller reglernas krav ska sektionsstyrelsen uppmana föreningen att komplettera eller 
ändra sin ansökan. Efter att föreningen har blivit uppmanad att komplettera eller ändra sin 
ansökan har de 14 dagar på sig att inkomma med komplettering eller ändring. Beslut tas 
sedan på nästkommande sektionsstyrelsemöte. Beslutet kan överklagas till kårstyrelsen.  

Ansökan ska innehålla följande:  
> Stadgar  
> Medlemsförteckning samt styrelsens sammansättning. Föreningens medlemmar 

ska även kunna styrka medlemskap i Göta studentkår  
> Aktuellt årsmötesprotokoll  
> Eventuell nationell anknytning  
> Kontaktuppgifter till hela styrelsen  
> Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan för 

kommande verksamhetsår.  

Om sektionsstyrelsen så begär, och om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl, måste 
sektionsföreningen presentera uppgifter som visar att sektionsföreningen följer de krav 
som ställs i Regler för Göta studentkårs föreningar. 

 


