
Reglemente
2022-04-25

Kårföreningsreglementet
Inledning till kårföreningsreglementet

Syftet med detta reglemente är att med låga trösklar ge engagerade studenter vid Uppsala universitet
möjligheten att bli kårföreningar och ta del av Uppsala studentkårs (hädanefter benämnt US) service,
samtidigt som US grundläggande värderingar om demokrati och likabehandling tillvaratas i
verksamheten.

Reglementet behandlar följande:

● Regler för  registrering av kårföreningar

● Regler för US kårföreningsverksamhet

Inom kårföreningsverksamheten är service och dess villkor centrala frågor för kårföreningar och
studentkårens dagliga verksamhet. Det beskrivs i ordningen Service och villkor för kårföreningar.

§1. Registering

§ 1:1 Erhålla och bibehålla status som kårförening via US

En förening har rätt att ansöka om att erhålla eller behålla status som kårförening vid Uppsala
studentkår (US) i enlighet med § 1:1–1:4.

Ett kårparti som är registrerat i enlighet med US Valordning eller en förening med partipolitiska
anknytningar kan inte registreras som kårförening. Se vidare i Service och villkor för kårföreningar
angående den service som kårpartier har rätt till.

Föreningen ska ha minst 5 medlemmar som är ordinarie medlemmar i US. Föreningen ska verka för att
deras samtliga medlemmar också ska vara medlemmar i US. Det kan uppfyllas genom att föreningen
deltar i de medlemsvärvnings åtgärder arrangerade av US. Kårstyrelsen har rätt att besluta om
rabatterat medlemskap i US för medlemmar i kårföreningar. Villkoren för rabatten beskrivs vidare i
servicedokumentet.
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§ 1:2 Nyregistrering

Ansökan om att bli kårförening handläggs av organisationssekreteraren och beslutas av sektionsråden.

Förening som uppfyller relevanta stadgar i kårföreningsreglementet och tillhandahåller US begärda
handlingar har rätt att erhålla status som kårförening och den service detta medför.

Vid nyregistrering ska en digital ansökningsblankett vara US tillhanda med följande uppgifter:

● Föreningens namn.

● Föreningens syfte.

● Ansvarig kontaktperson gentemot US med personnummer och kontaktuppgifter.

● Vilken sektion föreningen ska tillhöra.

● Förteckning, med namn och personnummer, över minst 5 föreningsmedlemmar som är medlemmar
i US.

● Försäkran om att föreningen är demokratiskt uppbyggd samt att stadga och verksamhet uppfyller
kraven i Kårföreningsreglementet.

Om ansökan om att bli kårförening är ofullständig eller uppenbart inte uppfyller kraven ska US
uppmana föreningen att komplettera/ändra sin ansökan. Ansökan som inte uppfyller kriterierna i
kårföreningsreglementet avslås.

§ 1:3 Omregistrering

För kårföreningar som vill behålla status som kårförening krävs omregistrering. Handläggning av
omregistrering sköts av organisationssekreteraren. Omregistrering ska ske årligen. Ansökan om
omregistrering ska göras senast den 31 oktober genom en digital ansökningsblankett. Om en ansökan
om omregistrering är ofullständig ska kårföreningen uppmanas att komplettera sin ansökan med de
uppgifter som saknas.

Om kårförening inte inkommit med komplett ansökan om omregistrering en vecka efter den stadgade
tiden, ska organisationssekreteraren skicka påminnelse till kårföreningen om att tillhandahålla US sin
ansökan och informera om risken att mista sin status som kårförening. Om ansökan inte inkommit en
vecka efter påminnelsen mister föreningen sin status som kårförening.
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§ 1:4 Förlust av kårföreningstatus

Kårförening som inte uppfyller kriterierna i enlighet med reglementet förlorar sin status som
kårförening. Beslut om uteslutning fattas av sektionsrådet baserad på beredning från
organisationssekreteraren.

Kapitel 2. Regler för US kårföreningsverksamhet

§ 2:1 Föreningens verksamhet och syfte

Kårföreningar är avseende organisation och verksamhet fristående från US med de undantag som följer
av detta reglemente.

Föreningens verksamhet ska vara riktad till studenter inom Uppsala studentkårs verksamhetsområde.
Föreningen ska vara öppen för samtliga studenter inom Uppsala studentkårs verksamhetsområde som
vill främja föreningens ändamål, och när så inte är fallet ska detta motiveras.

Godtagbara skäl till att verksamhet som bedrivs av en kårförening inte är öppen för alla studenter inom
Uppsala studentkårs verksamhetsområde är att föreningen riktar sig till studenter vid ett visst
utbildningsområde.

Föreningens ska bedriva verksamhet förenligt med studentkårens syfte att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Uppsala universitet. Föreningen ska
tillvarata, främja och bevaka medlemmarnas intressen samt verka för ett gott kamratskap. Föreningen
ska vara demokratiskt uppbyggd och respektera människors lika rätt och värde.

§ 2:2 Föreningsstadga

Föreningen ska ha egna stadgar i vilka syftet med föreningen samt medlemmarnas bestämmanderätt
över föreningens angelägenheter ska vara inskrivna. US ska bistå med förslag på stadgar, ifall så
efterfrågas.

Ändring av kårföreningsstadgar ska göras under ett demokratiskt föreningsmöte och meddelas US.

§ 2:3 Föreningens kontaktperson
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Föreningen ska ha en utsedd kontaktperson gentemot US. Denne svarar inför US vad gäller
kårföreningens uppfyllelse av stadgar, allmänna bestämmelser och de villkor som US har avseende
rättighet till service.

Föreningen ska årligen rapportera in vem de utsett till kontaktperson i samband med omregistrering.
Varje gång föreningen byter kontaktperson därutöver ska US underrättas med ny kontaktinformation.
Informationen ska skriftligen meddelas organisationssekreteraren.

§ 2:4 Jämlikhet

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och får inte diskriminera eller trakassera någon på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet eller uttryck, sexuell
läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Föreningens aktiviteter bör i största möjliga mån göras tillgängliga för alla studenter utifrån
ovanstående.

§ 2:5 Studentkårens ansvar gällandes kårföreningsverksamhet

Kårföreningars rätt till att söka ekonomiska bidrag, boka lokaler och andra förmåner regleras i
dokumentet Service och villkor för kårföreningar. Beslut om ändring av det dokumentet tas av
kårstyrelsen. Alla ändringar av dessa dokument ska meddelas kårföreningarna.
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