Ansökan om medlemskap
2022-03-28

Ansökan om medlemskap i
SSCO – Stockholms studentkårer
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: info@ssco.se.
Lärosätets namn
Elev-/studentkårens namn
Antal kårmedlemmar

Verksamhetsår

Adress

Postnummer och -ort

Kalenderår
Brutet: _____________________

E-postadress
Kontaktperson
E-postadress kontaktperson

Ovanstående kår ansöker härmed om medlemskap i Stockholms studentkårers centralorganisation och förbinder sig - om medlemskap beviljas - till att fullgöra de skyldigheter som åligger SSCO:s medlemskårer. Om
dessa skyldigheter inte fullgörs är kåren införstådd i att de kan uteslutas som medlemmar.

Underskrift ordförande/annan behörig

Namnförtydligande
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Information om medlemskapet
SSCO är ett samarbetsorgan för elev- och studentkårer. Medlemsavgiften
betalas årligen och baseras på antalet medlemmar (studenter) i kåren.
Som medlemskår har man skyldighet att årligen redovisa antalet medlemmar samt skicka in verksamhetsberättelse med tillhörande revisionsberättelse och informera om eventuella ändringar av väsentliga förhållanden
för kåren, betala medlemsavgiften samt följa de beslut som stadgeenligt
fattas av SSCO. I utbyte får man tillgång till SSCO:s service, bland annat
rätten att köa till och bo i Stiftelsen Stockholms studentbostäders (SSSB)
bostäder. Man har även möjlighet att påverka SSCO:s verksamhet och
välja organisationens förtroendevalda genom de mandat man tilldelats på
studentråden.
Grundläggande kriterier för medlemskap
•
•
•
•
•

Elev-/studentkåren har sitt säte i Stockholmsregionen.
Elev-/studentkåren är demokratiskt uppbyggd.
Elev-/studentkåren bedriver verksamhet.
Elev-/studentkåren har beviljats kårstatus av sitt lärosäte.
Elev-/studentåren har minst 15 medlemmar och har behörighetskrav för medlemskap.
• Utbildningen räknas som högre utbildning.
Till ansökan bifogas
• Kårens stadgar.
• Kopia av den senaste verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. Om kåren är nystartad kan eventuellt ett styrelseprotokoll godkännas som substitut. Vänligen kontakta SSCO:s
kansli för mer information.
• Förteckning över kårens styrelse och revisorer som innehåller
adresser, telefonnummer och e-postadresser.
• Handlingar som visar utbildningens karaktär och behörighetskrav samt eftergymnasiala status.
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