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Beviljande av status som studentkår för perioden  
1 juli 2016 – 30 juni 2019 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
att med stöd av 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) bevilja status som studentkår 
vid SLU för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019 för följande sammanslutningar och 
inom angivet verksamhetsområde, samt under förutsättning att respektive kår 
uppfyller kraven i §§ 9-14 i högskolelagen under hela perioden:  

Ultuna studentkår med verksamhetsområdet utbildning inom fakulteten för 
naturresurser och jordbruksvetenskap vid SLU med undantag för 
lantmästarprogrammet; fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på 
Ultuna med undantag för veterinärmedicinsk utbildning, djursjukskötarprogrammet 
samt tilläggsutbildning för utländska veterinärer och utbildning på forskarnivå; 
samt inom fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och 
växtproduktionsvetenskap inom utbildning för landskapsarkitektprogrammet på 
Ultuna. 

Veterinärmedicinska föreningen med verksamhetsområdet utbildning inom 
veterinärmedicin och djuromvårdnad samt utbildning på forskarnivå som hålls 
inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU, 

Alnarps studentkår med verksamhetsområdet utbildning inom fakulteten för 
landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid SLU, med 
undantag för institutionen Stad och land, 

Alnarps lantmästarkår med verksamhetsområdet lantmästarutbildningen vid SLU, 

Skogshögskolans studentkår med verksamhetsområdet utbildning inom fakulteten 
för skogsvetenskap vid SLU med undantag för utbildning på Skogsmästarskolan,  

Skogsmästarskolans studentkår med verksamhetsområdet utbildning på 
Skogsmästarskolan vid SLU, 
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Hippologernas akademiska studentkår med verksamhetsområdet 
hippologutbildningen vid SLU, 

att rekommendera studentkårerna att revidera sina stadgar enligt förslag från SLU:s 
chefsjurist senast före utgången av 2017, samt 

att förklara beslutet för omedelbart justerat. 

Redogörelse för ärendet 
Medlemskap i studentkårer är frivilligt och regeringen föreskriver i 
Studentkårsförordningen (2009:769) att de sammanslutningar som önskar ha 
ställning som studentkår ska ansöka om detta hos lärosätet. Ett beslut om att bevilja 
kårstatus ska gälla för en treårsperiod.  

Innevarande mandatperiod slutar den 30 juni 2016. Rektor beslutade därför den 21 
januari 2016 om förfarandet vid ansökan om status som studentkår vid SLU från 
och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2019 (SLU ua.2016.1.1-192).  
I beslutet preciserades uppgifter som ansökningarna skulle innehålla. Vid 
ansökningstidens utgång hade sju ansökningar om status som studentkår inkommit 
från redan befintliga studentkårer. Ingen annan sammanslutning av studenter 
ansökte om status som studentkår. Ansökningarna granskades översiktligt ur 
juridisk, ekonomisk och innehållsmässig synpunkt av sakkunniga vid SLU:s 
ledningskansli, ekonomiavdelning och utbildningsavdelning, och en lägesrapport 
lämnades till styrelsen vid sammanträdet den 27 april 2016.  

Ansökningarna uppfyllde i stort sett de formella krav som finns och täckte samtliga 
SLU:s utbildningar. De behov av kompletteringar och förtydliganden som fanns 
har nu tillgodosetts och underlaget är därmed fullständigt enligt vad som anges i 
rektors beslut från den 21 januari. Några av kårerna rekommenderas komplettera 
sina stadgar så att det klart framgår ”hur beslut av det högsta beslutande organet 
och av styrelsen fattas och ges till känna.”  

Motiv till beslutet 
SLU ser mycket positivt på studenternas studiebevakning och medverkan i 
utvecklingen av utbildningskvalitet genom engagemang i studentkårerna.  

Kårerna uppvisar ordning i ekonomin och inga väsentliga påpekanden finns 
gällande den ekonomiska redovisningen. Samtliga sammanslutningar är 
medlemmar i Sluss. Styrelsen bedömer att det behov av revidering av några av 
stadgarna som har iakttagits, för närvarande inte utgör hinder för kårstatus. De 
rekommenderade åtgärderna bör dock ha vidtagits i god tid före nästkommande 
ansökningsperiod.  
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Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av prorektor Karin 
Holmgren. I beredningen av ärendet har även enhetschef Maria Orvehed, 
chefsjurist Lennart Jonsson, redovisningschef Karolina Bergström och 
akademisekreterare Sune Lindh deltagit.  

Lennart Båge 

  

   

  

Karin Holmgren 
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