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Syftet med dessa stadgar är att stifta hur de av SöderS ägda fonder ska förvaltas, fortleva och nyttjas.  

 

Kapitel 1 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar beslutas av kårfullmäktige med kvalificerad majoritet (2/3) eller med enkel 
majoritet på två kårfullmäktigesammanträden.  

 

Kapitel 2 Förvaltning 

 Södertörns högskolas Studentkårs (SöderS) fonder förvaltas ytterst av kårfullmäktige.  

 Kårfullmäktige fattar beslut om avveckling av fonder med kvalificerad majoritet (2/3). Vid 
avveckling ska fondens medel av kårstyrelsen föras in i annan befintlig fond, om inga fonder finns 
återgår fondens medel till studentkårens eget kapital.  

 Räntan på kårlokal- och aktivitetsfondens medel går oavkortat tillbaka till respektive fond.  

 Aktivitetsfondens fortlevnad garanteras genom en årlig insättning på 50 procent av SöderS 
eventuella totala överskott.  

 Kårlokalfondens fortlevnad garanteras genom en årlig insättning på 20 procent av SöderS 
eventuella totala överskott.   

Kapitel 3 Aktivitetsfonden 
§1 Syfte 
Södertörns högskolas studentkårs aktivitetsfond är avsedd att ge bidrag till SöderS egna utskott, 
verksamheter, kåranslutna föreningar samt andra som vill anordna arrangemang som gynnar alla studenter 
vid Södertörns högskola. Med detta menas aktiviteter som gynnar och främjar social samvaro för alla 
studenter vid Södertörns högskola. Vidare kan bidrag sökas till att anordna aktiviteter, såsom föreläsningar, 
som bidrar till studenters kunskapsutveckling. Med detta menas aktiviteter som gynnar och främjar social 
samvaro och kunskapsutveckling för främst SöderS medlemmar, men också för alla studenter vid 
Södertörns högskola. Vid aktiviteter som riktar sig till alla studenter ska SöderS på ett tydligt sätt 
synliggöras. 

§2 Utbetalning 

 Det åligger fondstyrelsen, eller i svåra fall kårfullmäktige, att bevilja och utbetala bidrag från 
aktivitetsfonden. Fondstyrelsen beslutar även om bidragets storlek.  

 Det åligger fondstyrelsen att tillkännage att det är möjligt att söka medel från SöderS aktivitetsfond.  

 För ansökningskriterier, se särskilt dokument.  
  
  

Kapitel 4 Kårlokalfonden 
§1 Syfte 
SöderS kårlokalfond är avsedd att säkerställa att SöderS har ändamålsenliga lokaler att bedriva sin 
verksamhet i. Fonden är också tänkt att täcka kostnader för inventarier till SöderS lokaler samt reparationer 

och underhåll av dessa.  Fonden ska också användas till större ombyggnationer och långsiktig 
lokalplanering. 

 

§2 Utbetalning 

 Det åligger fondstyrelsen att bevilja och utbetala bidrag till en maxsumma av 100 000 
kronor. 

 Bidrag som överstiger 100 000 kronor åligger det kårfullmäktige att handlägga efter 
utlåtande från fondstyrelsen. 

 För ansökningskriterier, se särskilt dokument.  


