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Policy för övrigt anslutna
Gefle Studentkår anser att det är viktigt att främja goda relationer mellan studenter,
högskolans personal och samarbetspartners. Därför finns möjligheten för studerande vid
annan högskola eller universitet än Högskolan i Gävle (HiG) och ickestuderande med
koppling till Gefle Studentkår eller HiG att få ett begränsat medlemskap.
Dessa är så kallat övrigt anslutna.
STUDENT VID ANNAT SVENSKT LÄROSÄTE
• För studenter vid annat lärosäte än HiG ska ansökan om att bli övrigt ansluten
innehålla kopia på svenskt studentkort (mecenat, studentkortet), fotolegitimation samt
vilken kalendervecka/kalendermånad eller termin ansökan avser.
•

Handläggningstiden för dessa är cirka fyra arbetsdagar. Vid ansökan ska även
föreliggande avgift betalas.

ICKESTUDERANDE
• Ansökan om att bli övrigt ansluten, där den sökande inte har giltigt svenskt studentkort
behandlas av kårstyrelsen och kan ej överklagas. Sökande fyller i
ansökningsblanketten för övrigt ansluten.
•

Handläggningstiden för detta är cirka två till tre arbetsveckor. Vid ansökan ska även
föreliggande avgift betalas.

FÖR GRUPP OM MER ÄN TIO PERSONER
•

Ansökan lämnas in med namn och personnummer.

•

Till ansökan bifogas motivering om anknytning till Gefle Studentkår.

• Varje ansökan behandlas av kårstyrelsen och kan ej överklagas.
•

Handläggningstiden för detta är cirka två till tre arbetsveckor.

•

Medlemskapet är giltigt först när ansökan är godkänd och avgiften betald.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
•

Övrigt anslutna har endast möjlighet att delta vid samt lösa inträde på evenemang
ordnade av Klubbmästeriet eller liknande som kräver medlemskap hos Gefle
Studentkår.

•

Vid evenemang ska fotolegitimation samt giltigt medlemskort kunna uppvisas.
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•

Avgiften för övrigt anslutna fastslås på konstituerande FUM.

•

Vid ej uthämtat kort är avgiften förverkad. Återbetalning sker vid avslagen ansökan. I
övrigt gäller samma bestämmelser som för fullständigt medlemskap.

•

Uthämtningen av kort för övrigt anslutna sker i kårens expedition under dess
öppettider alternativt enligt överenskommelse.
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Ansökan om övrigt medlemsskap
Längd på anslutning
Vecka (60kr)

Fr.o.m:_________________ T.o.m:_________________

Månad (99kr)

Fr.o.m:_________________ T.o.m:_________________

Termin (199kr)
Namn: _______________________________________________________________
Personummer: ________________________________________________________
Adress: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________
Telefonnummer: _______________________________________________________
E-post: _______________________________________________________________

Uppge din anknytning till Gefle Studentkår eller Högskolan i Gävle:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Studentkårens anteckningar
Betalt avgift för övrigt ansluten
Övriga noteringar

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ordinarie handläggningstid: 2-3 veckor från inlämnad ansökan
Uthämtningen av kort för övrigt anslutna sker i kårens expedition under dess öppettider alternativt enligt
överenskommelse. Vid ej uthämtat kort är avgiften förverkad.
Vid avslagen ansökan görs full återbetalning.

Application for otherwise connected member
Längd på anslutning
Week (60 SEK)

Fr.o.m:_________________ T.o.m:_________________

Month (99 SEK)

Fr.o.m:_________________ T.o.m:_________________

1 semester (199kr)
Name: _______________________________________________________________
Date of birth (YYMMDD-XXXX): __________________________________________
Address: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________
Phone Number: ________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________

Your connection to Gefle Student Union or the University of Gävle

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For the Student Union
Fee for otherwise connected member paid
Other notes

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Processing time: 2-3 weeks from submission of application
Pick-up of member card takes place in the Union's expedition during its opening hours or according to agreement.
In the event of an uncollected card, the fee is forfeited.
In the event of a rejected application, a full refund will be made.

