Rättigheter och skyldigheter för Studentkåren Malmös studentföreningar
§1 Introduktion
Detta dokument syftar till att reglera rättigheter och skyldigheter för alla studentföreningar i sin
samverkan med Studentkåren Malmö, samt med varandra. Rättigheter och skyldigheterna gäller
för alla föreningar med föreningsstatus under Studentkåren Malmö.
§2 Studentkåren Malmös ansvar gentemot föreningarna
Vid föreningsstatus får en förening rätt till:
• En kontorsplats
• En kår e-postadress
• Hjälp med att boka rum på högskolan och i Kårhuset
• Hjälp med marknadsföring och pr-material
• äska om ekonomiskt stöd från Studentkåren Malmö
• Delta i studentkårens event
§3 Föreningarnas ansvar gentemot Studentkåren Malmö
• Alla i styrelsen och aktiva medlemmar måste vara medlemmar i Studentkåren Malmö.
• Föreningen ska också säkerställa att deras medlemmar är medlemmar i studentkåren
• Alla föreningar är skyldiga att hålla lokaler (kölsvinet, kök och övriga lokaler) i Kårhuset rent
och snyggt. Vilket betyder;
o
Om Kölsvinet används är föreningen skyldig att städa upp och återställa alla
möbler och föremål.
o
Om en förening har bokat Kölsvinet för en kvällsaktivitet, kan de boka
städning, men det betyder inte att Kölsvinet bör lämnas helt smutsigt för städare.
o
Vid användning av något av rummen i Kårhuset för ett möte, ska rummet
vara rent och snyggt efter mötet.
o
koppar, tallrikar eller andra köksredskap ska sättas i diskmaskinen.
• Om föreningar inte städar i Kårhusets lokaler efter användning kommer kåren utdöma böter.
(Värdet av böterna kommer att bestämmas av studentkåren, beroende på hur smutsiga eller
röriga lokalerna är)
§4 Demokrati och insyn
Studentkåren och dess föreningar ska arbeta efter demokrati och öppenhet.
• Kårföreningar bör göra sina stadgar tillgängliga, med hjälp av studentkåren.
• När en förening reviderar dess stadga, är den skyldig att skicka den uppdaterade versionen till
studentkåren.
• Föreningarna måste skicka protokollen från sina årsmöten till studentkåren för förvaring.
• Föreningarna ska använda antingen sin kår-mail eller föreningens egna officiella mail för
korrespondens, i syfte att öka öppenheten för framtida styrelser.
• Föreningens valprocess ska vara öppen och demokratisk.
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§5 Ekonomi
Studentkårens föreningar har rätt att äska om ekonomiskt stöd från studentkåren. Följande regler
skall följas:
• För att kåren ska godkänna en äskning måste föreningen skicka in en ansökan om äskning som
Studentkåren kan ta ställning till.
• Äskningen ska lämnas in för varje ny termin. Styrelsen för Studentkåren Malmö kommer att
bedöma och godkänna ansökan för varje enskild förening.
• Ansökan om höstterminen ska skickas till föreningsansvarig och organisationsadministratören
före 19 september.
• Ansökan för vårterminen ska skickas till föreningsansvarig och organisationsadministratören
före 12 februari.
• Studentkåren ska ge föreningarna tydliga riktlinjer om format och begränsning för äskningen.
§6 Övrigt
• Det är ett ömsesidigt ansvar av Studentkåren Malmö och föreningarna att säkerställa att ingen
av deras aktiviteter skadar ryktet för den andra parten. Ansvaret gäller även när det gäller
interaktion mellan olika föreningar.
• Om kårfullmäktige finner att en förening är i konflikt med Studentkårens mål och värden har
fullmäktige rätt att återkalla föreningsstatus för en förening.
• Studentkåren är ansvarig för att skicka alla dokument relevanta för föreningarna i början av
varje nytt verksamhetsår.
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