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I.

Obligatorisk information

Namn av kårförening:

_____________________________________

Organisationsnummer: ______________________________________

Typ av kårförening:
Kårförening utan annan anknytning
Kårförening med nationell anknytning
Kårförening med partipolitisk anknytning
Kårförening med religiös anknytning

□
□
□
□

Ange eventuell nationell anknytning:______________________

För kårföreningar som vill behålla kårföreningsstatus måste de skicka in de handlingar
som anges i Kapitel IV ”Bibehåll status som kårförening hos Göta studentkår" senast
20 april1. Påminnelser om tidsfristen kommer att skickas ut från och med den 20 mars2.

1

Tidsfristen ändras beroende på datum för det sista fullmäktigesammanträdet under Göta studentkårs
verksamhetsår.
2
En månad före deadline.
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II.

Inledning

”Göta studentkårs syfte är att tillvarata, främja och bevaka sina representerade studenters intressen i
utbildningsfrågor. Göta studentkår ska också tillvarata, främja och bevaka sina medlemmars intressen i
sociala frågor som rör medlemmarnas studiesituation.” (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, i
enlighet med föreliggande regler.
Generella krav på kårföreningar
För att vara kårförening krävs att
 Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar samt att
verksamheten är förenlig med kårens ändamål och värdegrund
 Föreningen har en stadga
 Föreningen har ett organisationsnummer
Krav för olika typer av kårföreningar:
Kårföreningar utan anknytning:
 Föreningen består till största del av 3 Göta studentkårs nuvarande eller före detta medlemmar
 Dessutom skall alla styrelseledamöter i föreningen vara kårmedlemmar varav minst hälften skall
vara medlemmar eller stödmedlemmar i Göta studentkår.
Kårföreningar med nationell, partipolitisk eller religiös anknytning:
 Föreningen består delvis av medlemmar Göta studentkårs nuvarande eller före detta
medlemmar
 Dessutom ska medlemmar i styrelsen vara medlemmar eller stödmedlemmar i Göta studentkår
 Föreningen skall aktivt verka för att dess medlemmar blir medlemmar eller stödmedlemmar i
Göta studentkår

Verksamhet och syfte
Kårföreningar är avseende organisation och verksamhet fristående från studentkåren med de undantag
som följer av föreliggande regler.
Föreningens syfte ska vara förenligt med studentkårens ändamål, det vill säga att tillvarata och främja
medlemmarnas intressen i sociala frågor som rör medlemmarnas studiesituation. Föreningen ska
därutöver följa Göta studentkårs värdegrund. Föreningen ska vara buren av studenter på Göteborgs
universitet.
Föreningen ska verka för att skapa mervärde för dess medlemmar under studietiden, samt verka för att
dess medlemmar blir medlemmar eller stödmedlemmar i Göta studentkår.
Föreningen ska verka föra att skapa mervärde för de studenter Göta studentkår representerar.
Föreningens verksamhet ska vara riktad mot Göta studentkårs medlemmar eller före detta medlemmar.
. Föreningen kan vara partipolitiskt eller religiöst bunden. Dock ska nationellt anknuten organisation ej
3

”till största del” innebär mer än hälften
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strida mot Göta studentkårs styrdokument. Organisationen skall även vara förenlig med Göta
studentkårs stadga och värdegrund. Föreningen skall också vara demokratiskt uppbyggd.

Stadga
Föreningen ska ha egen stadga av vilken följande skall framgå
 föreningens syfte
 vilket föreningens högsta beslutande organ är
 hur föreningens styrelse utses
 hur stadgeändringar beslutas
 att föreningen ska vara öppen för alla Göta studentkårs medlemmar
Göta studentkår ska bistå med exempelstadgar ifall föreningen önskar.
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III.

Erhålla status som kårförening hos Göta studentkår

Ansökan om att bli kårförening bereds av kårstyrelsen. Beslut om att bevilja eller avslå ansökan tas av
fullmäktige.
Om ansökan om att bli kårförening är ofullständig eller uppenbart inte uppfyller reglernas krav ska
studentkåren uppmana förening att komplettera/ändra sin ansökan. Beslut tas sedan på nästkommande
fullmäktigemöte förutsatt att kompletterad ansökan har inkommit i god tid för handläggning.
Ansökan skall innehålla följande:
Papperversion inlämnad vid Göta studentkårs Expeditionen:
4
 I detta dokument, ”Obligatorisk information” ifylld och ”Rättigheter och skyldigheter för
5
kårförening” undertecknad av förenings ordförande
Skannade och skickade till vice.soc@gota.gu.se, helst som en PDF-fil
▪ Stadgar
▪ Verksamhetsberättelse eller verksamhetsplan
▪ Medlemsförteckning samt styrelsens sammansättning (namn och personnummer)
▪ Protokoll från konstituerande möte alternativt aktuellt årsmötesprotokoll
▪ Eventuell nationell anknytning
▪ Kontaktuppgifter till hela styrelsen (fyll ut nedanför)
Det bör särskilt tas hänsyn till om den nya kårföreningen tillför något nytt till Göta studentkårs
medlemmar, som komplettering till befintliga kårföreningars verksamhet och/eller målgrupp.

Namn

Roll

Tel

Email

Stadga
Föreningen ska ha egen stadga av vilken följande skall framgå
 föreningens syfte
 vilket föreningens högsta beslutande organ är
 hur föreningens styrelse utses
 hur stadgeändringar beslutas
 att föreningen ska vara öppen för alla Göta studentkårs medlemmar
Göta studentkår ska bistå med exempelstadgar ifall föreningen önskar.
4
5

Första sidan i detta dokument
Sista sidan i detta dokument
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IV.

Bibehålla status som kårförening hos Göta studentkår

För kårföreningar som vill behålla status som kårförening krävs årlig inrapportering av följande
Papperversion inlämnad vid Göta studentkårs Expeditionen:


6

I detta dokument, ”Obligatorisk information” ifylld och ”Rättigheter och skyldigheter för
7
kårförening” undertecknad av förenings ordförande

Skannade och skickade till vice.soc@gota.gu.se, helst som en PDF-fil





Föregående års verksamhetsberättelse
Aktuellt årsmötesprotokoll eller dylika handlingar som visar styrelsens sammansättning
Om ändring skett sedan senaste inrapportering, stadga
Kontaktuppgifter till hela styrelsen (fyll ut nedanför)
8

senast den 20 april så att Göta studentkårs sista fullmäktige kan granska inkomna ansökningar.
Inrapportering bör ske snarast efter föreningens verksamhetsårs utgång. Om inrapportering är
ofullständig ska kårföreningen uppmanas att komplettera sin ansökan med de uppgifter som saknas.
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 Göta studentkårs regler för
kårföreningar.
Om inrapportering för föregående verksamhetsår ej skett innan utgången av mars skall påminnelse
skickas till berörd förening. Förening som ej genomfört inrapportering innan utgången av april förlorar
sina rättigheter till stöd gentemot studentkåren.

Namn

Roll

Tel

Email

6

Personnummer

Första sidan i detta dokument
Sista sidan i detta dokument
8
Tidsfristen ändras beroende på datum för det sista fullmäktigesammanträdet under Göta studentkårs
verksamhetsår.
7
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V.

Upphävande av kårföreningsstatus

Föreningen kan fråntas sin kårföreningsstatus om:
 förening ej följer regler för kårföreningar
 föreningen bedriver verksamhet som är skadlig för kåren
 handlingar för föregående verksamhetsår ej är tillgängliga för granskning senast utgången av
april
 verksamhet inte längre bedrivs
Beslut om upphävande av kårföreningsstatus fattas interimistiskt av kårstyrelsen. Kårföreningen skall
ges en månad att åtgärda de brister som hänvisas till i beslutet. Om så inte sker i tid skickas beslutet till
fullmäktige för att fastställas.
Föreningen skall beredas möjlighet att yttra sig innan kårstyrelsen beslutar om upphävande av
kårföreningsstatus, samt återigen när fullmäktige fastställer beslutet.

VI.

Bidrag

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidragets syfte är att ge ekonomiskt stöd till kårföreningar för att de ska kunna utveckla
eller upprätthålla en väl fungerande verksamhet.
Verksamhetsbidraget utbetalas endast efter att inrapportering för föregående verksamhetsår skett samt
i viss mån relativt antalet kårmedlemmar föreningen engagerar.
Kårföreningar har rätt att ansöka om verksamhetsbidrag om ett grundbelopp per betalande kårmedlem
engagerad i föreningen, förutsatt att ingen annan kårförening tidigare uppburit verksamhetsbidrag för
samma kårmedlem, samt med ett takbelopp på verksamhetsbidrag per förening. Kårstyrelsen fastställer
årligen grund- samt takbelopp för verksamhetsbidrag, samt sista datum för ansökan som måste ligga
tidigast en månad efter påminnelse om årlig inrapportering.

Ytterligare bidrag
Utöver verksamhetsbidraget kan kårföreningar äska ytterligare medel från studentkåren. Detta sker i
enlighet med Göta studentkårs regler för äskningar, se separat dokument.

VII.

Medlemskap

Generella regler för medlemskap
 Ansökning om medlemskap i enskild kårförening sker till respektive kårförening.
 Medlemskapet skall vara möjligt för samtliga Göta studentkårs medlemmar
Regler för kårföreningar med nationell anknytning
 om medlemskap i lokalförening automatiskt innebär medlemskap i en nationell organisation
skall detta tydliggöras vid medlemsansökan
Regler för kårföreningar med nationell partipolitisk eller religiös anknytning
 medlemskap i lokal förening skall inte automatiskt innebära medlemskap i nationell
organisation.
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VIII.

Förhållningsregler för kårföreningar med nationell anknytning

Kårföreningar med nationell anknytning
 Kårstyrelsen har rätt att bevilja inget eller ett lägre belopp vid äskningar och verksamhetsbidrag
vid icke redovisad medlemsanslutning hos Göta studentkår.
 vid uppfyllande av regler för kårföreningar utan nationell anknytning har kårföreningen rätt att
söka verksamhetsbidrag på samma sätt som en kårförening utan nationell anknytning
 Vid arrangemang i universitetets publika miljöer skall detta ske i förankring och samråd med
berörd sektion.
Kårföreningar med partipolitisk eller religiös anknytning



▪
▪
▪

9

Kårstyrelsen har rätt att bevilja inget eller ett lägre belopp vid äskningar och verksamhetsbidrag
vid icke redovisad medlemsanslutning hos Göta studentkår.
vid uppfyllande av regler för kårföreningar utan nationell anknytning har kårföreningen rätt att
söka verksamhetsbidrag på samma sätt som en kårförening utan nationell anknytning
Kårföreningar har inte rätt att använda sig av Göta studentkårs informationskanaler för att
sprida partipolitisk eller religiös propaganda. Endast för att marknadsföra sina egna
evenemang.
9
Kårföreningar har inte rätt att värva medlemmar till moderorganisationer i Göta studentkårs
lokaler, på dess evenemang och förbinder sig även att till ej göra detta i Göteborgs Universitets
lokaler.
Vid arrangemang i universitetets publika miljöer skall detta ske i förankring och samråd med
berörd sektion.
föreningar som står för partipolitiska ideologier och religioner som i sin grund bryter mot Götas
värdegrund inte kan beviljas kårföreningsstatus.

Exempelvis moderpartier eller religiösa samfund.
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IX.

Rättigheter och skyldigheter för kårförening

Rättigheter
Åt kårförening tillfaller rätten att
 vara med i ”Göta-guiden”
 nyttja kårens informationskanaler i mån av utrymme
 nyttja arbetsplatser i mån av utrymme i kopieringsrummet, Götabergsgatan 17
 i mån av plats delta i kårens olika funktionärsutbildningar
 äska ifrån studentkåren i enlighet med regler för äskningar
 uppbära verksamhetsbidrag i enlighet med av kårstyrelsen fastslagna belopp
 delta i samt medverka kring kårcentral välkomst
 delta på av kåren anordnade välkomstmässor och andra relevanta arrangemang
 vara med på kårens hemsida, med länk
 lägga upp hemsida på kårens server, i mån av utrymme
 ha tillgång till eget postfack, i mån av utrymme
 nyttja Göta studentkårs och GUs lokaler i mån om tillgång och ibland till självkostnadspris

Skyldigheter
Göta kårföreningar har skyldighet att
 följa av fullmäktige utfärdade regler för kårföreningar
 följa Göta studentkårs värdegrund
 dess verksamhet inte strider med Göta studentkårs stadga och andra styrdokument
 aktivt samla Göta studentkårs medlemmar
 nyttja Göta studentkårs logotyp i samband med arrangemang som är riktade till Göta
studentkårs medlemmar och är förenliga med Göta studentkårs verksamhet
 vara öppna för alla Göta studentkårs medlemmar som så önskar
 inkomma med stadgeändringar till kårstyrelsen senast en månad efter beslut
 på eventuell hemsida uppge att de är kårförening hos Göta studentkår
 följa lagar och regler vid festarrangemang etc.
 årligen inrapportera kontaktuppgifter, föregående års verksamhetsberättelse, aktuellt
årsmötesprotokoll eller dylika handlingar som visar styrelsens sammansättning. Brytdatum i
10
enlighet med kårens verksamhetsår
 aktivt uppmuntra sina medlemmar att bli medlemmar i Göta studentkår

Kårföreningen ……………………………………………………………………………
binder sig härmed att följa Göta studentkårs regler för kårföreningar.
Göteborg ….. / …… 20 …..

…………………..
Ordförande

…………………..
Namnförtydligande

10

Förtydligande: Om kårföreningen har verksamhetsår som bryts under någon av terminerna behöver
de inte inrapportera uppgifter förrän kåren byter verksamhetsår, det står dem dock fritt att inlämna
uppgifter i förväg
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