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1. Detta dokument
Detta policydokument utgör Södertörns högskolas Studentkårs (SöderS) definitioner av vad studenter,
medlemmar och aktiva medlemmar är samt SöderS officiella ställningstaganden kring dessa och fungerar
som ett styrdokument för SöderS arbete. Detta dokument rör alla SöderS medlemmar. Dokumentet är
underordnat SöderS stadgar och beslut i SöderS fullmäktige. Ändringar i policydokumentet görs av
SöderS styrelse.

2. Definitioner
2.1 Student vid Södertörns högskola

Student vid Södertörns högskola är den som är antagen och registrerad på en kurs vid Södertörns Högskola.
2.2 Medlem i SöderS

Medlem i SöderS är den student vid Södertörns Högskola som betalat medlemsavgift för medlemskap i
SöderS för innevarande period.
2.3 Stödmedlem i Söders

Stödmedlem i SöderS är den som betalat avgift för stödmedlemskap i Söders för innevarande
verksamhetsår.
2.4 Aktiv medlem i SöderS

Aktiv medlem, eller kåraktiv, i SöderS är en medlem i SöderS som är engagerad inom studentkåren
och/eller kåransluten förening och som inte försörjer sig på kåruppdrag eller arvoderingar, då både hel- och
deltidsarvoderingar.
2.5 Föreningsaktiv

Föreningsaktiv är en student vid Södertörns högskola som är engagerad i någon av de kåranslutna
föreningarna. En föreningsaktiv räknas även som kåraktiv om hen är medlem i SöderS.

2. Rättigheter för medlemmar och studenter
SöderS är en medlemsorganisation som särskiljer studenter och medlemmar. Det medför också att
särskiljanden måste göras då det kommer till de rättigheter och förmåner som ges till medlemmar kontra
studenter.







För att vara aktiv inom SöderS olika organ krävs medlemskap.
Studenter på Södertörns högskola får alla ansöka om plats som studentrepresentant genom SöderS,
dock berättigas endast de studentrepresentanter som är medlemmar i SöderS mötesarvoden i
enlighet med vad som fastställs i SöderS budget.
SöderS medlemmar får hem ett Mecenatkort/Kårlegitimation utan extra kostnad. Studenter som
valt att inte teckna medlemskap i SöderS får ett Mecenatkort hemskickat vid betald
administrationsavgift.
Medlemmar berättigas en medlemsrabatt vid köp i SöderS andrahandsbokhandel.
I SöderS Studentpub ges SöderS medlemmar ett medlemspris i baren och på inträde kopplade till
SöderS fester eller arrangemang.
Tillgång till SöderS Studentombud och de tjänster som ombudet erbjuder är till för alla studenter
på Södertörns högskola.
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3. Rättigheter för aktiva medlemmar


Belöning till kåraktiva bör i första hand utgå i form av aktiviteter eller liknande. Symboliska
arvoden kan dock utgå om kårfullmäktige så beslutar.



Kåraktiva studenter har rätt att erhålla ett intyg för det uppdrag som genomförts i SöderS namn,
utifrån de kriterier som ställts.



En aktiv som inte fullgjort sina åtaganden erhåller inget intyg från SöderS, och bör uppmanas att
lämna in en begäran om entledigande. De organ som valt eller utsett en aktiv har också rätt att
avsätta densamme.

4. Rättigheter för stödmedlemmar
Stödmedlemmar får inte Mecenatkortet. Då det är på Mecenatkortet medlemskap kan intygas kan SöderS
inte ge Stödmedlemmar några rabatter. Stödmedlemmar har endast rätt att delta i fester och evenemang där
medlemskap krävs, om inte kårstyrelsen beslutat annat. Stödmedlemmar har inte rätt att rösta till eller delta i
val till fullmäktige.

5. Tillträde till SöderS lokaler/access





Under kontorstid ska SöderS lokaler vara öppna för alla aktiva studenter.
Access till SöderS lokaler efter kontorstid ska vara möjligt för anställda inom SöderS eller SöderS
pub och fest ab, hel- och deltidsarvoderade, sakrevisor, fondstyrelsens ordförande,
verksamhetsansvariga, kårfullmäktiges mötesledare samt Sodas chefredaktör och redaktionschef.
Om ytterligare accesser ska ges ska frågan lyftas till kårstyrelsen. I händelse av att det behövs en
access under en kortare period än en vecka räcker det med beslut av någon av de arvoderade.
Om någon av de aktiva studenterna önskar vara kvar i lokalen mer än två timmar efter kontorstid
bör detta endast ske om det även finns någon med access till lokalerna kvar i lokalen.
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