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Ställning som studentkår vid Högskolan i Skövde
Beslut
Styrelsen beslutar att, i enlighet med 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434), ge
Studentkåren i Skövde ställning som studentkår vid Högskolan i Skövde under tre år.
Perioden löper från och med den ijuli 2019 till och med 30 juni 2022.
Beslutet förenas med villkor om att Studentkåren i Skövde ska uppfylla de krav som
ställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen. Beslutet får återkallas om Studentkåren i Skövde
inte längre uppfyller villkoren eller om den skriftligen ansöker om det.

Bakgrund
Högskolan har den 27 februari 2019 utlyst möjligheten att ansöka om ställning som
studentkår vid lärosätet. Ansökningstiden gick ut den 1 april 2019. Studentkåren i
Skövde har i skrivelse inkommen till Högskolan den 21 mars 2019, ansökt om forbad
ställning som studentkår vid Högskolan. Till ansökan har bifogats Studentkåren i
Skövdes stadgar, reglemente och dess valberednings reglemente. Ansökan från
Studentkåren i Skövde, jämte underlag, bifogas detta beslut.
Studentkåren i Skövde har haft ställning som studentkår vid Högskolan sedan den 1
juli 2010, samma datum som nations- och kårobligatoriet avskaffades.
Det noteras att det inte har inkommit fler ansökningar.

Motivering
Ansökan från studentkåren i Skövde uppfyller de formella krav som ställs på ansökan i
3 § studentkårsförordningen (2009:769) samt styrelsen vid Högskolan beslut den 10
februari 2010 om inrättande av studentkår vid Högskolan i Skövde, dnr HS 2010/2681.
Vidare anses Studentkåren i Skövde, vid tiden för ansökan, uppfylla de krav som ställs i
4 kap. 9-14 §§ högskolelagen, bland annat följande:
- att den har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan,

att den är demokratiskt uppbyggd och kan representera studenterna inom
kårens verksamhetsområde,
att alla studenter inom dess verksamhetsområde har rätt att vara medlemmar
om de uppfyller kraven för medlemskap,
att det finns stadgar och styrelse,
att den för ett register över sina medlemmar och
att den årligen till Högskolan redovisar sin verksamhet och hur många
studenter som är medlemmar.
Beslutet är fattat vid styrelsens sammanträde den 20 juni 2019 efter föredragning av
juristen Christina Bjerke Versland.

Kerstin Nor&I.
Styrelsens ordförande
Christina Bjerke Versland
Föredragande

Hur man överklagar

Beslutet får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, men ges in till Högskolan i
Skövde. Det får överklagas av den det angår, om beslutet har gått denne emot. Beslutet
överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas och den ändring du begär. Skrivelsen
ska ha kommit in till Högskolan i Skövde senast tre veckor från den dag du har fått del av
b eslutet.
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