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__________________________________________________________________________________________ 
Om dokumentet 

Detta policydokument utgör SöderS - Södertörns högskolas studentkårs officiella ställningstaganden i frågor 
som rör medlemsföreningar och fungerar som ett styrdokument för SöderS arbete. Detta dokument rör 
rättigheter och skyldigheter för medlemsföreningar och ska följas av desamma samt av SöderS centralt i 
frågor som rör de anslutna föreningarna. När ny styrelse tillträder ska dokumentet upp för revidering. 
__________________________________________________________________________________________ 

1. Ansökan om medlemskap 

Förutom vad som stipuleras i SöderS stadga, ska föreningar som ansöker om 
medlemskap inkomma med en syftesförklaring som redogör för föreningens ändamål 
och en ansökan, undertecknad av minst 20 studenter vid Södertörns högskola varav 
hälften av dessa ska vara medlemmar i studentkåren. 
 
Dessa lämnas tillsammans med föreningens stadga till styrelsen, som tar ställning i 
ärendet. I form av en proposition förs detta vidare till kårfullmäktige där styrelsen 
antingen yrkar bifall eller avslag på ansökan. Styrelsen kan ansluta en förening 
interimistiskt tills dess att frågan avgörs av kårfullmäktige. 
 
SöderS ska bistå med hjälp och stöd under hela ansökningsprocessen. Detta kan röra 
sig om att bygga stadgar för föreningen, boka lokal för konstituerande årsmöte och i 
stort stötta studenterna i arbetet med att skapa och driva en förening. 
 
För att en förenings medlemsansökan ska godkännas krävs att följande villkor uppfylls. 
 
Föreningen ska: 

 Vara ideell 
 Bygga på demokratisk värdegrund 
 Vara öppen för alla studenter på Södertörns högskola 
 Rikta huvuddelen av sin verksamhet till studenter vid Södertörns högskola. 

2. Medlemsföreningarnas rättigheter 

SöderS erbjuder medlemsföreningarna flertalet medlemsförmåner och rättigheter för 
att underlätta deras verksamhet. Dessa ges till de medlemsföreningar som lever upp till 
sina skyldigheter. 
 
Medlemsföreningarna har rätt: 

 Att boka SöderS Pub och övriga lokaler på högskolan för föreningens evenemang 
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 Att nyttja SöderS konferens- och mötesrum 
 Att vara remissinstanser i frågor som rör deras verksamhet 
 Att söka ekonomiskt stöd från SöderS till olika projekt. Ansökan behandlas av 

fondstyrelsen. 
 Att få tillgång till datorer med egen inloggning för föreningen. 
 Att nyttja SöderS marknadsföringsytor. 
 Till förvaringsutrymmen i SöderS lokaler 
 Till 1 000 gratis A4-utskrifter i svartfritt per år. 
 Till egen mailadress med ändelsen @soders.nu. 

3. Medlemsföreningarnas skyldigheter 

Följande skyldigheter åligger en medlemsförening: 
 

 Föreningen ska årligen inkomma med verksamhetsberättelse till SöderS 
styrelse efter att årsmötet lagt den till handlingarna på föreningens årsmöte. 

 Ändringar i en medlemsförenings stadgar ska underrättas SöderS samordnare 
så att bedömning kan ske om föreningen fortfarande uppfyller SöderS krav och 
villkor. Vid tvetydigheter ska frågan underställas kårfullmäktige. 

 Föreningen ska underrätta SöderS när ny styrelse har valts och uppdatera 
eventuella kontaktuppgifter för föreningen. 

 Ledamöter i en medlemsförening ska vara medlemmar i SöderS. 
 
4. Uteslutning 

En medlemsförening till SöderS kan uteslutas som medlemsförening av kårfullmäktige 
om den inte längre uppfyller de villkor som gäller. Vid upplösning av förening ska 
SöderS alltid kontaktas och eventuella ägodelar ska tillhandahållas studentkåren om 
föreningen någon dag väljer att bli aktiv igen. 


