
 

 1 (4) 
Datum  
2021-10-18  
FUS 
 

 

 
 

Ansökan om ställning som studentkår vid Försvarshögskolan 
 
Bakgrund 
Vid högskolestyrelsens sammanträde 2021-10-06 beslutades att ge rektor i 
uppdrag att utlysa en ny period för studentsammanslutningar att kunna ansöka om 
att bli studentkår vid Försvarshögskolan (FHS).  
I samband med att kårobligatoriet upphörde 1 juli 2010 infördes fri konkurrens 
om kårstatus, vilket innebär att olika studentsammanslutningar kan ansöka om 
ställning som studentkår och få detta prövat av lärosätet. För att 
ansökningsförfarandet inte ska riskera att sätta studentkårerna i en alltför stark 
beroendeställning gentemot lärosätet och för att beslutet om ställning som 
studentkår ska vara rättssäkert har särskilda regler inrättats för hur processen ska 
gå till.  
Tillämpliga rättsregler för området bifogas detta dokument som bilaga 1 och 2. 
 

Om ansökan 
Den studentsammanslutning som vill ansöka om ställning som studentkår vid FHS 
ska ansöka om detta inom den tid och i den ordning som rektor beslutar. 
Ansökningstiden ska dock alltid vara minst en månad. Rektor har nu beslutat att 
utlysa en ny ansökningsperiod som varar mellan 2021-10-19 och 2021-11-23. 
Beslut om ställning som studentkår ska fattas senast tre månader innan 
innevarande mandatperiod har gått ut. Mandatperioden som det nu går att ansöka 
om är från och med det att högskolestyrelsen fattar nytt beslut om studentkårer vid 
Försvarshögskolan till och med 2025-06-30. 

 
Beslut om att bevilja en studentsammanslutning ställning som studentkår ska - i 
den mån det inte återkallas - gälla för tre år efter att högskolestyrelsen vid FHS 
har fattat beslut därom. Ställning som studentkår uppkommer genom att 
högskolestyrelsen fattar beslut att en sammanslutning av studenter efter ansökan 
ska tillerkännas sådan ställning.  

 
Ställningen som studentkår ska omprövas vart tredje år. Vidare kan ställningen 
som studentkår återkallas under pågående treårsperiod, om 
studentsammanslutningen inte längre uppfyller de krav som gäller enligt dessa 
beslutade former.  
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Med studentsammanslutning avses en sammanslutning som har studenter som 
medlemmar, har anknytning till ett verksamhetsområde eller geografiskt område, 
har antagit stadgar och har utsett en styrelse i enlighet med stadgarna. 
 
Beslutet ska förenas med följande villkor: 

 

• Beslutet får återkallas om en studentkår inte längre uppfyller villkoren 
eller om studentkåren skriftligen ansöker om det 

• Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om 
återkallelse fattas. 

 
 

Ansökan ska innehålla följande: 
 

1. Studentkårens namn 
 
2. Redogörelse för sammanslutningens organisation (en studentkår ska vara 
demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom det 
verksamhetsområde som den avser att verka inom). 
 
3. Stadgar beslutade av sammanslutningens medlemmar. I stadgarna ska anges: 
 

- sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde, 
- vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses, (alla 

studenter som är medlemmar i studentkåren ska ha rösträtt vid val till 
studentkårens högsta beslutande organ) 

- hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och 
tillkännages, 

- hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker, 
- hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas och 
- hur sammanslutningen upplöses 
- hur stadgarna ändras 

 
4. Studentsammanslutningen ska även redogöra för sin förmåga att:  
 

- föra register över sina medlemmar 
- årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter 

som är medlemmar 
- på begäran av högskolan tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister 
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5. Övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.  
 
Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av studentsammanslutningens 
ordförande och vice ordförande. Ansökan ska tillställas högskolestyrelsen vid 
FHS och tillsändas registraturen i ett exemplar. 

 
 

Överklagande 
Beslut som fattats av en högskola att ge en sammanslutning ställning som 
studentkår eller att en studentkår inte längre ska ha sådan ställning, får överklagas 
hos Överklagandenämnden för högskolan. 
 
 
 

Bilaga 1 

Ur högskolelagen 4 kap 
8 § En högskola ska på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid 
högskolan får ställning som studentkår för en viss tid, om sammanslutningen 
uppfyller de krav som ställs i 9-14 §§. Lag (2009:766). 
9 § En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i 
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag 
(2009:766). 
10 § Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och 
ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av 
högskolan. 
Lag (2009:766). 
11 § En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera 
studenterna inom kårens verksamhetsområde. 
Lag (2009:766) 
12 § Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara 
medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan 
sammanslutning som avses i 8 §. 
Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens 
högsta beslutande organ. 
Lag (2009:766). 
13 § För en sammanslutning som avses i 8 § ska det finnas stadgar och en styrelse. 
Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar. 
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I stadgarna ska följande anges: 

1. sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde, 
2. vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses, 
3. hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och ges 

till känna, 
4. hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker, 
5. hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas, 
6. hur stadgarna ändras, och 
7. hur sammanslutningen upplöses. 

Lag (2009:766). 
14 § En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar. 
Studentkåren ska årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många 
studenter som är medlemmar. 
På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt 
medlemsregister. Lag (2009:766) 
 
 
 

Bilaga 2 

Ur studentkårsförordningen:  
Beslut om ställning som studentkår, m.m. 
3 § En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår ska ansöka om 
detta hos högskolan. Sammanslutningen ska till ansökan foga sina stadgar och de 
övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet. 
 
4 § Ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska gälla för 
 tre år om inte annat följer av 5 §. I beslutet ska det anges vid vilken 
organisatorisk eller geografiskt avgränsad del eller vilka organisatoriska delar av 
högskolan sammanslutningen ges ställning som studentkår. 
 
5 § Högskolan ska förena ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) 
med villkor om att sammanslutningen ska uppfylla de krav som ställs i 4 kap. 9-14 
§§ samma lag. Beslutet får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller 
villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse 
fattas. 
 
6 § Högskolan får meddela föreskrifter om hur en studentkår vid högskolan ska 
redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal. 
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