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Ansökan om medlemskap i Stockholms
studentkårers centralorganisation
För att underlätta behandlingen av er ansökan om medlemskap i SSCO är det viktigt att
anmälningsblanketten är korrekt ifylld. Kontakta gärna SSCO:s kansli vid frågor via
info@ssco.se.
LÄROSÄTETS NAMN

ELEV-/STUDENTKÅRENS NAMN

ANTAL KÅRMEDLEMMAR

VERKSAMHETSÅR

Kalenderår (1 januari – 31 december)
Brutet verksamhetsår: _________-_________
POSTADRESS

POSTNUMMER & ORT

E-POSTADRESS

EV. HEMSIDA

KONTAKTPERSON

TELEFONNUMMER TILL KONTAKTPERSON

E-POST TILL KONTAKTPERSON

Ovanstående kår ansöker härmed om medlemskap i Stockholms studentkårers centralorganisation och förbinder sig – om medlemskap beviljas – till att fullfölja de skyldigheter
som åligger SSCO:s medlemskårer. Om dessa skyldigheter inte fullgörs är kåren införstådd i att de kan uteslutas som medlemskår.
UNDERSKRIFT AV ORDFÖRANDE/ANNAN BEHÖRIG

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Se sida 2 för vilka handlingar som ska bifogas till er ansökan.
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INFORMATION OM MEDLEMSKAPET
I SSCO är elev- och studentkårer medlemmar, inte enskilda studenter. Medlemsavgiften betalas årligen och baseras på antalet medlemmar i kåren.
Som medlemskår är ni skyldiga att årligen redovisa antalet medlemmar och
skicka in protokoll från senast genomfört årsmöte eller liknande där val har behandlats, betala medlemsavgiften samt följa de beslut som stadgeenligt fattas av
SSCO. I utbyte får ni som medlemskår tillgång till SSCO:s verksamhet; tillgång
till SSSB:s studentbostadskö för era studenter, närvaro- och rösträtt på våra årsmöten och möjlighet att bli inbjudna till våra evenemang, däribland studenternas valborgsfirande på Skansen och Nobelbanketten.

GRUNDLÄGGANDE KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP
•
•
•
•
•

Elev-/studentkåren har sitt säte i Stockholmsregionen
Elev-/studentkåren är demokratiskt uppbyggd
Elev-/studentkåren bedriver verksamhet för sina medlemmar
Elev-/studentkåren har minst 15 medlemmar och har behörighetskrav för
medlemskap
Utbildningen definieras som högre utbildning

TILL ANSÖKAN BIFOGAS
•
•
•
•

Kårens stadgar
Kopia av den senaste verksamhetsberättelsen. Om kåren är nystartad räknas ett konstituerande årsmötesprotokoll som substitut.
Förteckning över kårens styrelse med namn och e-postadress till dessa
Handlingar som visar utbildningens karaktär och behörighetskrav samt
eftergymnasiala status.

Ansökan skickas till SSCO:s kansli via info@ssco.se.
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