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1.

Allmänt

GS Reglemente för sektioner och föreningar är det styrdokument som är närmast
understående GS stadgar.
Ändring av reglementet är giltig om den beslutats med enkel majoritet på ett ordinarie
fullmäktigesammanträde.

2.

Sektioner
2.1.

Allmänt

Sektion vid GS är underställd GS och utgörs av den sammanslutning som representerar
avgränsad del av HiGs studenter.
Sektionerna kan ha egen förvaltning om verksamheten påkallar detta, verksamheten är även
då underställd GS. Sektioner med egen förvaltning har eget organisationsnummer och
förvaltar själva sina egna tillgångar samt svarar självständigt för sina egna förpliktelser.
Sektioner med egen förvaltning kan ha annat verksamhetsår än GS. Om sektionerna har egen
förvaltning anges detta i bilagan Förteckning över sektioner.

2.2.

Sektionstillhörighet

Varje medlem tillhör den sektion där den läser flest antal högskolepoäng. Studenter antagna
till ett utbildningsprogram tillhör den sektion vars verksamhetsområde är lika med det
akademiområde eller motsvarande som ansvarar för programmet.
Medlem som studerar lika många högskolepoäng vid två sektioner får själv välja till vilken
sektion medlemmen ska tillhöra.

2.3.

Ansökan

Ansökan om att bilda sektion ska skickas genom gällande ansökningsformulär till GS
organisationssekreterare för behandling av kårstyrelsen som bereder ansökan inför beslut av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar om sektionsstatus med 2/3 majoritet.
Vid godkännande av ny sektion kan särskilda övergångsbestämmelser behöva gälla till dess
att sektionens befintliga medlemmar vid övergången blivit fullvärdiga kår- och
sektionsmedlemmar. Dessa övergångsbestämmelser beslutas av kårstyrelsen.

2.4.

Skyldigheter

För att inneha ställningen som GS sektion ska sammanslutningen;
● Verka för, och representera, alla HiGs studenter som innefattas av sektionens
uppsamlingsområde
● Bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier
för studenterna inom sitt uppsamlingsområde
● Verka för god sammanhållning och kamratskap mellan de studerande inom den egna
studentgruppen och med andra sektioner

● Erbjuda samtliga studenter, inom sitt uppsamlingsområde, en introduktion då de
påbörjar sina studier vid HiG. Introduktionen ska innehålla information om HiG, GS i
sin helhet och de rättigheter och skyldigheter man har som student och kårmedlem
samt visa upp möjligheter till engagemang
● Aktivt informera sina medlemmar om fullmäktige och dess arbete samt uppmuntra till
deltagande i val till fullmäktige
● Kalla till och genomföra minst ett årsmöte per verksamhetsår
● Aktivt informera medlemmar om studentinflytande samt marknadsföra vakanta
platser för studentrepresentation i HiGs råd och organ

2.5.

Rättigheter

Därtill innehar GS sektioner följande rättigheter;
●
●
●
●
●

Ekonomiskt stöd i form av sektionsstöd, fastslaget av fullmäktige
Rätt att söka ytterligare projektstöd
Möjlighet att delta i GS interna rådsverksamhet
Möjlighet att kostnadsfritt boka lokaler som GS har nyttjanderätt av
Rätt till stöd i arbetet med ekonomisk redovisning

2.6.

Stadgar

Sektioner med egen förvaltning ska anta egna stadgar som tillägg till GS stadgar. Dessa, och
sektionens andra styrdokument får inte strida mot GS styrdokument och beslut.

2.7.

Sektionens årsmöte

Högsta beslutande organ över verksamheten för sektion med egen förvaltning är sektionens
årsmöte. Årsmötet ska hållas senast sista februari varje år.

2.7.1.

Beslut

För beslutsmässighet på sektionens årsmöte krävs minst tio närvarande sektionsmedlemmar,
men en sektion kan i sina styrdokument ställa högre krav på antalet närvarande medlemmar
som krävs för beslutsmässighet.

2.8.

Sektionsstyrelse

Sektion med egen förvaltning ska välja styrelse som ansvarar för sektionens verksamhet.
Samtliga sektionens medlemmar ska ha rösträtt i val av styrelse.

2.9.

Revision

Sektioner med egen förvaltning ska välja revisorer för ekonomi- respektive
verksamhetsrevision. Samtliga sektionens medlemmar ska ha rösträtt i val av revisorer. Dessa
ska på grundval av företagen revision till sektionens årsmöte uttala sig om ansvarsfrihet för
sektionens styrelse under det verksamhetsår revisionen avser.

2.10.

Återrapportering till kåren

Det åligger sektionerna att senast sista mars varje år skicka in;

●
●
●
●

Verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret
Balans- och resultaträkning för det föregående verksamhetsåret
Revisionsberättelser samt beslut om ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret
Sin planerade verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

2.11.

Upphörande av sektionsstatus

Sektionen kan fråntagas sin sektionsstatus om:
● De åligganden som beskrivs i detta reglemente respektive kårens stadga ej uppfylls
● Sektionen bedriver verksamhet som är skadlig för kåren
● Egen begäran om upphävande av sektionsstatus, enligt beslut från sektionens årsmöte
med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna
Fullmäktige upphäver sektionsstatus. Beslut ska fattas med minst 2/3 majoritet på ordinarie
fullmäktigesammanträde. Sektion ska beredas möjlighet att yttra sig innan fullmäktige
beslutar om upphävande av sektionsstatus.

2.12.

Förteckning och sammansättning av sektionerna

Förteckning över sektionerna samt sektionernas sammansättning finns i bilagan Förteckning
över sektioner. Ändringar i Förteckning över sektionerna beslutas av fullmäktige. Bilagan
ska vara tillgänglig tillsammans med reglementet på GS hemsida.

3.

Kårföreningar
3.1.

Allmänt

En kårförening är en ideell intresseförening med verksamhet som primärt riktar sig till
studenter vid HiG. GS syfte med kårföreningar är att skapa ett rikt studentliv och ett levande
campus utanför de schemalagda studierna för studenter vid HiG.
Det är fritt för kårföreningar att vara medlemmar i paraplyorganisationer, men föreningen ska
inte lyda formellt eller informellt under någon annan organisation. Alla kårföreningar ska
vara demokratiskt uppbyggda och delta i GS gemenskap samt värna om GS och HiGs goda
namn och rykte.
Kårföreningarnas verksamhet får inte bryta mot GS stadga eller andra styrdokument hos GS.

3.2.

Förvaltning

Kårföreningar kan ha egen förvaltning om verksamheten påkallar detta, verksamheten är även
då underställd GS. Kårföreningen antar då egna stadgar som inte får bryta mot GS stadga
eller andra styrdokument hos GS.
Kårföreningar med egen förvaltning har eget organisationsnummer och förvaltar själva sina
egna tillgångar, väljer själva sina förtroendevalda samt svarar självständigt för sina egna
förpliktelser.

Kårföreningar med egen förvaltning kan ha annat verksamhetsår än GS. Om kårföreningen
har egen förvaltning anges detta i bilagan Förteckning över kårföreningar.

3.3.

Skyldigheter

För att inneha ställningen som kårförening under GS ska föreningen uppfylla följande;
●
●
●
●

50% av föreningens medlemmar ska vara kårmedlemmar
Vid skifte av ansvariga inom två veckor skicka kontaktuppgifter till GS
Aktivt informera studenter vid HiG om sin verksamhet under hela året
Vid egen förvaltning kalla till och genomföra minst ett årsmöte per verksamhetsår.

3.4.

Rättigheter

Därtill innehar kårföreningar under GS följande rättigheter;
● Rätt till att gratis affischera föreningen på GS anslagstavlor i det fall att GS logga
finns med i marknadsföringen
● Rätt att söka ekonomiskt stöd i form av projektstöd för föreningar
● Möjlighet att kostnadsfritt boka lokaler som GS har nyttjanderätt av
● Rätt till stöd i arbetet med ekonomisk redovisning

3.5.

Medlemmar och rekrytering

Alla studenter vid HiG ska ha rätt att ansöka om att bli medlem i samtliga kårföreningar.
Föreningar har i huvudsak inte rätt att neka eller begränsa medlemskap på grund av etnicitet,
kön, sexualitet eller de övriga lagstadgade diskrimineringsgrunderna.
Vill föreningen neka/begränsa medlemskap ska det finnas ett berättigat syfte och
begränsningen ska vara lämplig och nödvändig för att uppnå det syftet.
Alla medlemmar i en kårförening ska ha rätt att söka samtliga förtroendeposter inom
föreningen.

3.6.

Utökat samarbete

I de fall då GS och en kårförening önskar utöka samarbetet utöver de rättigheter och
skyldigheter som specificerats i 3.3 och 3.4 ska ett avtal skrivas mellan parterna.
Skyldigheter vid långvarigt nyttjande av GS lokaler
● Kårföreningar som under längre tid nyttjar GS lokaler ska skriva på ett
upplåtelseavtal.
Skyldigheter vid ekonomiskt stöd från GS
● Kårföreningar som mottar direkt ekonomiskt stöd från GS ska presentera sin budget
för innevarande verksamhetsår samt föregående verksamhetsårs ekonomiska utfall för
kårstyrelsen och GS verksamhetsrevisorer. GS verksamhetsrevisorer ska även
kontinuerligt ha tillgång till kårföreningens redovisning.

3.7.

Ansökan

En förening kan till kårstyrelsen ansöka om att registreras som kårförening. För att få status
som kårförening krävs att föreningen klarar av reglementets bestämmelser samt att minst
50% av medlemmarna vid ansökningstillfället är kårmedlemmar.
Ansökan ska, om inte särskilda skäl föreligger, innehålla föreningens organisationsnummer
(vid egen förvaltning), en beskrivning av verksamhetens art, en av föreningsmötet antagen
stadga, medlemsmatrikel innehållandes namn och personnummer till samtliga medlemmar,
samt namn, telefonnummer och e-post till föreningens ordförande.
Ansökan om status som kårförening skickas genom gällande ansökningsformulär till GS
ordförande. Kårstyrelsen beslutar sedan så fort som möjligt om bifall eller avslag i enlighet
med reglementets bestämmelser.

3.8.

Omregistrering

För att en kårförening ska behålla sin status som kårförening krävs en årlig omregistrering.
Ansökan om omregistrering ska göras senast den sista mars. Styrelsen beslutar sedan så fort
som möjligt om bifall eller avslag i enlighet med reglementets bestämmelser.
Ansökan ska, om inte särskilda skäl föreligger, innehålla en berättelse av verksamheten det
senaste verksamhetsåret, en beskrivning av det planerade arbetet för det kommande
verksamhetsåret, medlemsmatrikel innehållandes namn och personnummer till samtliga
medlemmar, samt namn, telefonnummer och e-post till föreningens ordförande. Om
föreningens stadga har ändrats under verksamhetsåret ska även denna bifogas i ansökan.

3.9.

Förteckning

GS Studiesocialt Ansvarig ansvarar för att upprätta en förteckning över de befintliga
kårföreningarna i vilken det ska finnas namn på föreningen, kontaktuppgifter till ansvarig i
föreningen samt föreningens organisationsnummer. Förteckningen ska finnas tillgänglig
tillsammans med detta reglemente på GS hemsida.

3.10.

Förlorad status som kårförening

Om en kårförening inte uppfyller kraven för kårföreningsstatus får föreningen sex månader
efter utfärdad varning på sig att åtgärda situationen. Eventuella fall behandlas av kårstyrelsen,
och kan överklagas till fullmäktige.

