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Styrdokument för studentgrupper 
 
§1. Introduktion 
För att underlätta mer studentengagemang beslutade Studentkåren Malmö att starta projektet 
Studentgrupper. Den är avsedd för studenter som vill engagera sig mer i studentlivet men på en 
mer informell nivå än genom en förening. 
Det ses också ett test för att se om den specifika studentgruppen är av intresse för den bredare 
studentpopulationen eftersom det finns en möjlighet att ansöka om föreningsstatus efter en 
termin som aktiv studentgrupp. 
  
§2 Rättigheter för Kårens studentgrupper 
• Studentgrupper har möjlighet att boka rum vid universitetet och i Kårens lokaler. 
• Studentgrupper har rätt att använda föreningsdatorn och skriva ut. Studentkåren hjälper till 

att skriva ut kampanjmaterial som flygblad och affischer genom Kårens kommunikatör om 
det behövs. Kommunikatören prioriterar dock inte att hjälpa till att ta fram material. 

• Studentgrupper får ett (1) passerkort till Kårhuset. 
• När det gäller spridning och synlighet kommer studentkåren att prioritera sina egna såväl som 

dess föreningars evenemang. Det finns emellertid fortfarande en möjlighet för en 
studentgrupp att visas i Studentkårens kanaler beroende på tillgänglighet. 

• Studentgrupper kan inte ansöka om ekonomiskt stöd genom Kåren, men de har rätt till upp 
till 300 SEK per termin för fika och / eller digital reklam istället. De kommer få ersättning för 
dessa kostnader när de skickar kvitton till Kårens organisationsadministratör före terminens 
slut. 

• Studentgrupper har möjlighet att delta i alla Studentkårens evenemang, det är Kårens ansvar 
att se till att inbjudningar till dessa evenemang skickas ut i god tid. 

• Studentgrupper har rätt att bli inbjudna till föreningsmöten och ska få all viktig information 
som föreningarna får, därför ska deras e-postadresser läggas till i föreningarnas e-postlista. 

  
§3 Ansvar för Kårens studentgrupper 
• För att bli en studentgrupp under Studentkåren måste grundaren underteckna ett kontrakt 

med Kåren.  
• Grundaren måste vara medlem i Studentkåren Malmö; deltagarna i studentgruppen behöver 

inte vara medlemmar. På så sätt blir det lättare för studentgruppen att starta och få nya 
medlemmar. 

• Studentgruppen ska vara partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. 
• Studentgruppen ska vara öppen för alla studenter och följa Studentkårens Malmö mål och 

värderingar. 
• Alla studentgrupper är skyldiga att hålla studentkårens lokaler (Kölsvinet, Studentkårens kök 

och andra rum på 3: e och 4: e våningen) rena och snygga. Vilket betyder; 
• Om Kölsvinet används av en studentgrupp är de skyldiga att städa upp och ordna alla 

möbler och föremål till sin ursprungsposition.  
• Om en studentgrupp har bokat Kölsvinet för ett kvällsevenemang kan de boka 

städning, men det betyder inte att Kölsvinet ska lämnas helt smutsigt till städarna.  
• Om något av rummen inom Studentkårens byggnad används för ett möte, se till att 

kontoret är rent och snyggt efteråt. 
• Koppar, tallrikar eller andra köksredskap måste läggas i diskmaskinen eller rengöras 

för hand om diskmaskinen inte är tillgänglig. 
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§4 Hur man ändrar status från en studentgrupp till en förening 
En studentgrupp måste vara aktiv under en hel termin innan man påbörjar processen att bli en 
förening. När denna termin har avslutats leder följande steg till föreningsstatus under 
Studentkåren Malmö: 
• Kontakta Studentkårens Malmös föreningsansvarig och boka ett möte: 

foreningsansvarig@malmostudenter.se 
• Bestäm vem som ska vara föreningens ordförande och kassör. 
• Skriv stadgar, budget och verksamhetsplan och be Kårens föreningsansvarig att kontrollera 

dem. 
• Studentgruppen välkomnas till ett styrelsemöte där styrelsen beslutar om ditt föreningsförslag 

ska gå till Studentkårens fullmäktige (FUM). 
• Om FUM säger ”JA” så är föreningsstatus ordnad! 
 
 


