BESLUT

Dnr: 10-2010-417
2015-12-14

Ordning för inrättande av studentkår vid Högskolan i Halmstad
1. Förutsättningar
Högskolelagen
I enlighet med 4 kap. 8 § i högskolelagen (HL) ska en högskola på ansökan ”besluta att en
sammanslutning av studenter vid högskolan får ställning som studentkår för en viss tid, om
sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 9-14 §§.” Dessa är:
•

9 §: ”En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.”,

•

10 §: ”Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och
ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av
högskolan.”,

•

11 §: ”En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera
studenterna inom kårens verksamhetsområde.”,

•

12 §: ”Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara
medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan
sammanslutning som avses i 8 §. Den student som är medlem i studentkåren ska ha
rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ.”,

•

13 §: ”För en sammanslutning som avses i 8 § ska det finnas stadgar och en styrelse.
Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar. I stadgarna ska
följande anges:
1. sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,
2. vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses,
3. hus beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och ges
tillkänna,
4. hur inträde och utträde ur sammanslutningen sker,
5. hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas,
6. hur stadgarna ändras och,
7. hur sammanslutningen slutligen upplöses.”,
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•

14 §: ”En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar. Studentkåren ska
årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är
medlemmar. På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt
medlemsregister.”.

Högskolestyrelsens riktlinjer
Mot bakgrund av vad som anges i högskolelagen har styrelsen för Högskolan i Halmstad
beslutat om följande ytterligare riktlinjer:
•

Beslut om inrättande av studentkår vid Högskolan i Halmstad fattas av
högskolestyrelsen,

•

Beslut om ställning som studentkår fattas på grundval av en samlad prövning av den
sökande sammanslutningens förmåga att representera studenterna samt förmåga att
uppfylla de krav som gäller,

•

En (1) sammanslutning av studenter erhåller genom beslut ställning som studentkår
och rätten att kalla sig studentkår vid Högskolan i Halmstad,

•

Sådan sammanslutning ska i sin verksamhet omfatta all utbildningsverksamhet vid
lärosätet,

•

Period för vilken en viss sammanslutning av studenter inrättas som studentkår är tre
(3) år. Därefter ska omprövning ske,

•

Beslutet får, under pågående treårsperiod, återkallas om en studentkår inte längre
uppfyller villkoren för verksamhet eller om studentkåren skriftligen ansöker om det,

•

Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallande fattas.

Representation i beslutande och beredande organ
Vid Högskolan ska studenter vara företrädda i beslutande och beredande organ.
Den sammanslutning av studenter som inrättas förväntas nominera kandidater till samtliga
dessa organ.
För att uppnå bästa möjliga representation ska studentkåren tillämpa en nomineringsprocess
som är öppen för studenter, enskilda eller från andra sammanslutningar än studentkåren.
Ekonomisk ersättning
Den sammanslutning av studenter som av styrelsen för Högskolan har inrättats som
studentkår kommer att få statsbidrag i enlighet med regeringens regleringsbrev.
Ansvar för inrättandeprocessen
Högskoledirektören är, med beaktande av ovan redovisade förutsättningar, ansvarig för
beredning, genomförande, och uppföljning av inrättandeprocessen.
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2. Anvisningar för inrättandeprocessen
Utlysning och ansökningsförfarande
Inrättandeprocessen startar med att Högskolan på sin hemsida utlyser möjligheten för
sammanslutningar av studenter att ansöka om att inrättas som studentkår.
I utlysningen anges de villkor och tidpunkter som gäller. Ansökningar som inkommer efter
det slutdatum som anges beaktas ej.
Krav på ansökan
Av ansökan ska framgå de uppgifter som följer av de ovan redovisade förutsättningarna.
Utöver detta ska sammanslutningen i ansökan redogöra för:
•
•
•
•

Hur sammanslutningen är organiserad och dess administration,
Hur sammanfattningen omfattar all utbildningsverksamhet vid Högskolan,
Hur den löpande upprätthåller kontakten med studenterna inom de olika
utbildningsområdena,
En specifikation av vilka uppgifter och åtaganden sammanslutningen åtar sig.

Eventuellt övriga krav meddelas i utlysningen.
Bedömning av ansökningar
Högskoledirektören utser en särskild grupp som bedömer inkomna ansökningar och tar fram
ett förslag till inrättande.
Uppföljning
Studentkår ska på sätt som följer av förutsättningarna samt på sätt som Högskolan
bestämmer, delta i och tillhandahålla underlag för uppföljning under inrättandeperioden.
Studentkår är som resultat av uppföljning, skyldig att under inrättandeperioden utveckla och
förbättra verksamheten.

3. Avbrytande av verksamhet som studentkår
Sammanslutnings verksamhet som studentkår kan avbrytas genom uppsägning under
inrättandeperiod.
Uppsägningen kan endera ske på initiativ av Högskolan om studentkåren inte uppfyller eller
om den avviker från de villkor man ömsesidigt överenskommit eller så kan sammanslutning
begära att få avbryta sin verksamhet som studentkår.
Om inte parterna överenskommer annat kan avbrytande ske tidigast sex (6) månader efter
skriftlig uppsägning
Parterna förbinder sig att under avbrytandeförfarandet delta i dialog med den andra parten
samt låta genomföra skäliga utredningar med skyldighet att vidta åtgärder som gör det
möjligt att fortsätta verksamheten under den beslutade inrättandeperioden.
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