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1 Introduktion  
Föreningsreglementet är ett dokument framtaget av Mälardalens Studentkår i samarbete med linje- och 

studentföreningarna vid Mälardalens högskola (MDH) som syftar att skapa ett tydligt samarbete mellan parterna. 

Genom detta dokument ska det skapas förutsättningar för en stark studentkår och ett bättre studentliv. En stark 

studentkår i samarbete med föreningarna leder till bättre utbildningsbevakning, goda möjligheter till 

studentinflytande och ett aktivt, varierat och samlat studiesocialt liv. Föreningsreglementet ska underlätta både 

studentkårens och föreningarnas verksamhet och på så vis ge förutsättningar för att högskolans studenter ska få 

den bästa tänkbara studietiden. 

1.1 Studentkåren och föreningarna  

Mälardalens Studentkår är den officiella studentkåren vid Mälardalens högskola. Studentkårens lagstadgade syfte 

är att bedriva studentinflytande vid MDH och har därför det övergripande ansvaret för detta. Detta görs genom att 

rekrytera studentrepresentanter och själva delta vid olika råd och nämnder, bedriva utbildningsbevakning, vara 

kontaktyta mellan högskolans studenter och MDH och i övrigt representera studenter i sakfrågor och ärenden som 

rör studier vid högskolan. Utöver att bedriva studentinflytande vill studentkåren erbjuda mervärde till sina 

medlemmar i form av näringslivsaktiviteter, studiesociala aktiviteter och olika erbjudanden. Studentkåren 

samordnar också rookieperioden tillsammans med linjeföreningar genom gemensam planering, gemensamma 

aktiviteter och fadderutbildningar samt regelbundna generalmöten. Rookieperioden förekommer vid båda 

terminsstarter på MDH:s primära studieorter Eskilstuna och Västerås.  

Linjeföreningarna representerar ett eller flera program- och kursstudenter vid MDH. Deras uppdrag på MDH:s 

begäran, är att bedriva utbildningsbevakning för de utbildningar som ingår i föreningen, samt utföra en 

rookieperiod för att välkomna de nya studenterna vid terminsstart. Detta styrs av aktuella policydokument för 

rookieperioden som tas fram av studentkåren i samråd med föreningarna och i enighet med MDH och 

studentkårens värderingar. För att kunna godkänna föreningarnas efterföljande av policydokumentet kräver detta 

att studentkåren tillåts att ha insyn i föreningarnas verksamhet under rookieperioden.  

Studentföreningarna är föreningar skapade för att kunna erbjuda studenter vid MDH en meningsfull studietid 

genom olika studiesociala aktiviteter inom, men också utanför utbildningen, samt främja studentinflytande i de 

utbildningar föreningen är verksam inom.    
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2 Att bli en kårförening  
För att kunna bli en kårförening kräver studentkåren följande punkter från föreningen. Föreningen måste vid 

uppfyllande av dessa kriterier skicka in en ansökan om att bli en kårförening till studentkåren. Avtalsperioden 

löper från den 15 augusti till den 14 augusti nästkommande år. Ansökan måste förnyas inför varje ny 

avtalsperiod. Ansökan görs via www.karen.nu och ska skickas in senast den 31 maj.  

Följande bilagor ska skickas in i ansökan: 

• Stadgar 

• Syfte 

• Värdegrund 

• Senaste årsmötesprotokollet 

Efter att ansökan blivit godkänt skrivs ett avtal mellan studentkåren och föreningen. Avtalet avser studentkårens 

och föreningens åtaganden som regleras i detta föreningsreglemente.  

Önskar en kårförening att säga upp avtalet i förtid ska en skriftlig uppsägning skickas via mejl till Eventansvarig på 

respektive ort. Önskar studentkåren att säga upp avtalet i förtid kommer kårföreningen att kontaktas via mejl. 

Uppsägningstid bestäms enligt överenskommelse mellan kårföreningen och studentkåren.  

Om avtalsbrott sker kan avtalet avslutas i förtid. Ifall avtalet avslutas i förtid på grund av avtalsbrott slutar de 

rättigheter och skyldigheter kårföreningen och studentkåren har att gälla med omedelbar verkan.  

2.1 Föreningen 
Föreningen ska vara en ideell demokratisk förening. Den ska ha styrdokument som styr vilken verksamhet som 

bedrivs. Dessa får ej strida mot de styrdokument studentkåren har. 

Föreningen ska ha en komplett styrelse där följande roller ingår:  

● Ordförande 

● Ekonomiansvarig 

● Utbildningsansvarig  

● Eventansvarig  

● Näringslivsansvarig  

Styrelsen kan bestå av färre medlemmar än det finns roller, men ska ändå täcka de ansvarsområden som står 

ovan. Studentkåren ska ha kontaktuppgifter till de styrelsemedlemmar som har dessa roller. När nya 

styrelsemedlemmar väljs in ska detta meddelas studentkåren snarast.  

Som studentförening finns det inget krav på att man ska täcka alla ovanstående ansvarsområden.  

http://www.karen.nu/
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3 Att vara en kårförening  
3.1 Rookieperiod  

Rookieperiod är en aktivitetsperiod i början av respektive terminsstart.  Syftet är att välkomna de nya studenterna 

genom olika aktiviteter inom och utanför utbildningen samt se till att studenterna känner sig bekväma med övriga 

studenter och i högskolemiljön.  

En kårförening har rätt att arrangera och delta i rookieperioderna. Det betyder att en kårförening kommer vara 

med i planeringen och utförandet av rookieperioderna. Kårföreningen har möjlighet att själva skapa officiella event 

under rookieperioderna, även i samarbete med andra föreningar, och har också möjlighet att delta på andra 

föreningars event. 

Kårföreningar måste förhålla sig till den policy som är framtagen för alla deltagare vid rookieperioden, som också 

reglerar faddertruppernas ansvar. Studentkåren ska finnas tillgänglig vid frågor innan, under och efter 

rookieperioderna. Om en kårförening behöver stöd vid till exempel planering av egna aktiviteter eller samarbete 

med andra föreningar ska detta erbjudas.  

Genom att ha en rookieperiod har linjeföreningarna rätt att äska pengar från tillhörande akademi. För att ansökan 

ska godkännas krävs att studentkåren godkänt att föreningen skött sina åtaganden under rookieperioden.  

3.1.1 Generaler 
För att kunna genomföra en rookieperiod krävs minst en utbildad general, men helst två per linjeförening. 

Generalerna är högst ansvariga för rookieperioden efter föreningens styrelse och Mälardalens Studentkår. 

Generalerna ansvarar för planering, genomförande och redovisning av rookieperioden. Generalerna ansvarar även 

för att rookiepolicyn följs. Vidare ansvarar generalerna för rekrytering av faddrar, och faddrarnas utbildning, samt 

fördelningen av faddrar under hela rookieperioden. Generalerna ansvarar tillsammans med styrelsen att 

återrapportera redovisningen till studentkåren.  

3.1.2 Faddertrupp 

En faddertrupp är en grupp studenter som har genomfört MDH:s fadderutbildning. Faddertruppen ska 

ledas av föreningens general/generaler under rookieperioden. Föreningen ska kunna ställa upp med en 

faddertrupp vid varje rookieperiod då föreningen har intag av nya studenter. Faddertruppen ska vara 

tillräckligt stor för att kunna ta emot så många studenter som beräknas delta i rookieperioden. 

Om föreningen inte lyckas få ihop tillräckligt med faddrar så finns möjligheten att söka hjälp hos 

studentkåren eller hos andra föreningar genom stödfaddrar. Det finns även möjlighet till att slå ihop 

föreningar för att få tillräckligt många faddrar. Styrelsen ska meddela studentkåren om föreningen inte kan 

ställa upp med en faddertrupp 14 dagar innan terminsstart. En motivering på varför föreningen inte kan 

ställa upp med faddertrupp krävs.  

3.2 Medlemskap och rekrytering  

Studentkåren åtar sig att aktivt hjälpa kårföreningar med rekrytering av medlemmar. Som kårförening 

åtar man sig i sin tur också att hjälpa studentkåren med rekrytering av medlemmar. Rekrytering av 

medlemmar ska ske aktivt och med god ton från både kårföreningen och studentkårens sida. Det ställer 

krav på att man är tillräckligt insatt i varandras verksamhet för att kunna informera studenter om arbetet 



  Sida 5 av 6  
 

 
   

 
Mälardalens Studentkår    karen.nu 
Besöksadress Eskilstuna: Smedjegatan 32, 632 20, Box 325, 631 05                                 Telefon: 073 – 059 70 16 
Besöksadress Västerås: Gustavsborgsgatan 6, 722 18                      Mail: info@mdsu.se 

 

som bedrivs. 

3.3 Administration  

En kårförening har rätt till administrativt stöd via studentkåren.  

Studentkåren ska ställa upp med stöd som rör administrativt arbete, så som utskrifter, skanna dokument, 

ansökningar om tillstånd och licenser och liknande. Ingen kostnad tillkommer för detta. Som kårförening har 

man också möjlighet att använda en lånedator på studentkårens kontor med bland annat Adobe-program på, 

som ett verktyg för att utföra föreningens administrativa eller grafiska arbete. 

3.4 Monterplatser  

En kårförening har rätt att ställa ut gratis på studentkårens ytor på campus till exempel Kårtorget. En kårförening 

har också rätt att gratis ha en monter på studentkårens intromässor.  

För att få ställa ut en monter gratis krävs det ändå att man bokar en plats. En bokning ska ske senast 5 

arbetsdagar innan utställning. En specifik tid eller plats kan inte garanteras, då bokning måste ske till hänsyn av 

andra aktiviteter, event och bokningar från företag. 

3.5 Lokaler, förrådsutrymmen och utrustning  

En kårförening har möjlighet att nyttja studentkårens eventlokaler och förrådsutrymmen.  

Detta innebär att föreningarna har möjlighet att hyra lokaler i utbyte mot kårare eller en hyreskostnad. Utefter 

önskemål och tillgänglighet kan en kårförening också nyttja eventlokalens utrustning, såsom ljus- och ljudsystem 

och eventuell personal.  

Kårföreningar har dessutom rätt att hyra den utrustning studentkåren har till egna aktiviteter. 

Linjeföreningar har rätt till förråds- och styrelseutrymmen via MDH. Övriga kårföreningar erbjuds 

förrådsutrymmen via studentkåren. Alla kårföreningar kan föreslå reparationer, uppgraderingar och komma med 

klagomål till studentkåren som hanterar ärendet tillsammans med berörda parter. Tillgång till dessa utrymmen 

delas ut av studentkåren.  

Kårföreningen kan också boka rum, föreläsningssalar och övriga ytor på campus gratis via studentkåren. 

3.6 Kommunikation och marknadsföring  

En kårförening har möjlighet att nyttja studentkårens olika medier för kommunikation och 

marknadsföring. Som kårförening åtar man sig att tillhandahålla uppdaterade kontaktuppgifter till 

studentkåren. 

Kårföreningen nämns via studentkårens hemsida med logotyp, namn och en beskrivande text. Där kan också 

finnas länkar med kontaktuppgifter, till exempel mailadress och kårföreningens hemsida. Studentkåren ska 

uppdatera dessa uppgifter efter förfrågan från kårföreningen.  

Om en kårförening önskar få något delat via studentkårens sociala medier kan detta göras genom 

kommunikation med studentkåren. Specifika tider kan inte garanteras då studentkåren arbetar utefter en 
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kommunikationsplan, där vissa inlägg är schemalagda.  

En kårförening får också affischera på studentkårens anslagstavlor och övrigt i studentkårens lokaler efter 

överenskommelse. Om en kårförening vill ha hjälp att sätta upp affischer kan detta göras efter önskemål. 

Kårföreningen åtar sig att ta ner inaktuella affischer snarast möjligt. Studentkåren förbehåller sig rätten att ta ner 

affischer som är inaktuella, sitter på fel plats, som ej blivit godkända och/eller strider mot studentkårens 

värdegrund och riktlinjer. 

3.7 Studentinflytande och representation  

En kårförening ska bedriva utbildningsbevakning och studentinflytande i samråd med studentkåren. 

Studentkåren har det övergripande ansvaret över studentrepresentation, vilket innebär att de samordnar alla 

studentrepresentanter på högskolan. En kårförening förväntas samarbeta med studentkåren i att nominera, 

rekrytera och föreslå studentrepresentanter till studentkåren. Kårföreningen ska inte ha egna samarbeten med 

MDH vad gäller studentrepresentation utanför studentkårens verksamhet.  

Studentrepresentanter som är medlemmar i studentkåren har rätt till ett arvode på 120 kr per timme och 60 kr 

per påbörjad halvtimme. 

3.8 Linjeföreningsutskott 

En kårförening ska närvara på linjeföreningsutskottens (LF-utskottet) sammanträden.  

LF-utskotten består av två organ som är verksamma på vardera orten där studentkåren bedriver sin 

verksamhet. Utskotten är föreningarnas möjlighet att påverka studentkårens verksamhet. Varje linjeförening 

som också är kårförening har en röst i utskottet på orten den är verksam, med förutsättningen att 

representanten är medlem i studentkåren. Studentföreningarna som också är kårföreningar är ständigt 

adjungerande under utskottens sammanträden. 

 

LF-utskotten ska behandla motioner från medlemmar, behandla ärenden som delegerats från kårstyrelsen 

samt nominera till kårfullmäktiges presidium.  

Sammanträden sker en gång i månaden bortsett från juni, juli och augusti. Extra sammanträden kan förekomma. 

Kallelsen skall skickas minst två veckor innan sammanträdet. Varje kårförening ska delta på minst 75% av 

sammanträdena.  

LF-utskottens funktion och sammansättning regleras av studentkårens stadgar.  

 

 

 

 


