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Policy for campusforeningar
En förutsättning för ett aktivt studentliv är att det finns aktiva studentföreningar på campusområdet.
Som studentkår vid Högskolan i Borås har därför Studentkåren i Borås fått i ansvar att samordna
föreningarna vid campus (HB dnr 381-13). Då campusföreningarna inte är en del av Studentkåren i
Borås varken organisatoriskt eller juridiskt är det därför viktigt att vara tydlig i vad föreningarna kan
förvänta sig av Studentkåren i Borås, men även vad studentkåren förväntar sig av de campusföreningar
de samarbetar med.
En av de största anledningarna till att studentkåren tar ett steg närmare föreningarna än det som
avtalet med högskolan kräver, är att de flesta som engagerar sig inom studentkåren eller i de olika
utbildningsorgan studentkåren tillsätter studentrepresentanter började i en campusförening.
Campusföreningarna ges rätten genom studentkårens avtal med Högskolan i Borås:
•
•

•

Att använda studentkårens kanaler för marknadsföring då studentkåren är medarrangörer
under förutsättningen att studentkårens logga är med.
Att skriva ut affischer, sittningshäften och liknande på studentkårens kansli mot den kostnad
som studentkårens styrelse beslutat. Tillfällena ska bokas in i förväg och kansliet har rätt att
hänvisa föreningarna till ett tryckeri om det är för mycket färg eller att det inte finns tid för
kontoret.
Att boka lokaler på högskolan i studentkårens namn genom http://www.hb.se/lokalbokning

Denna rätt ges under förutsättningen att campusföreningen respekterar både Studentkåren i Borås
verksamhetsidé och värdegrund samt de regler som högskolan har.
En campusförening har även rätten att ansöka om att få status som samarbetsförening med
Studentkåren i Borås. I samband med att ansökan lämnas in till Studentkåren i Borås skall föreningens
stadga och protokoll från senaste årsmöte eller motsvarande tillhandahållas. Ansökan om att få
samarbetsstatus godkänns under förutsättningen att campusföreningen är demokratisk och positiv till
mångfald.
Campusföreningar med samarbetsstatus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ges rätten att nyttja anvisad del av förråden som finns i anslutning till The Kårner. Utlåning av
nyckel sker genom studentkårens reception under dess öppettider.
Ges rätten att låna studentkårens bil för resa inom Boråsregionen, med utrymme för särskilda
undantag, dessa tillfällen ska bokas i förväg på kansliet.
Ska ha med Studentkåren i Borås logga i allt marknadsföringsmaterial då studentkåren är
medarrangör.
Att aktivt arbeta för att rekrytera sina medlemmar till att även vara medlem i Studentkåren i
Borås.
Lämna in en medlemslista i slutet av varje termin för att få ta del av verksamhetsstödet från
studentkåren.
Får ej bedriva som konkurrerar med Studentkåren i Borås kärnverksamhet.
Ska respektera Studentkåren i Borås verksamhet och dess förtroendevalda.
Ges rätten att respekteras av studentkårens förtroendevalda.

Uppfyller föreningen inte ovanstående krav har Studentkåren i Borås rätt att ta bort föreningens
samarbetsstatus omgående.

