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Datum: 2017-04-18 

Följebrev till Proposition 3: 

Medlemsavgift för verksamhetsåret 17/18  

Bakgrund 

Medlemsavgiften för Studentkåren i Skövdes kommande verksamhetsår skall fastställas av Vårstämman. 
Kårstyrelsen har i sin budget för nästkommande år planerat för att bibehålla medlemsavgiften på 
verksamhetsårets 16/17’s nivå.  
Kårstyrelsen önskar således varken höja eller sänka medlemsavgifterna. 
 
Kårstyrelsen lämnar i denna proposition två separata förslag, där det ena förslaget skulle innebära att de 
som köper medlemskap för 600 kr skulle få ett ”livslångt” medlemskap. Detta medlemskap är aktivt 
under all den tid man är aktiv student (inskriven student på kurser eller doktorand). Som ickestuderande 
student med detta medlemskap kommer man ej räknas som stödmedlem utan stödmedlemskap köpes 
separat. 
 
 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Stämman   
 

Att anta proposition 3: Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018. 
 
Eller 
 
Att anta proposition 3: Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 med ändring i medlemstid. 
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Datum: 2017-04-18 

Proposition 3: 

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018  

Förslag till beslut 
Kå rstyrelsen fö reslå r Stå mmån  
 
att1 fastställa Studentkårens i Skövdes studerandemedlemsavgift för internationella studenter för 
verksamhetsåret 2017/2018 till 200 kronor per termin. 
att2 fastställa Studentkårens i Skövdes studerandemedlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till 
300 kronor per år. 
att3 fastställa Studentkårens i Skövdes studerandemedlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till 
600 kronor per tre år. 
att4 fastställa Studentkårens i Skövdes stödmedlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till 100 
kronor per år. 
 

--Eller-- 
 

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 med ändring i 
medlemstid  

Förslag till beslut 
Kå rstyrelsen fö reslå r Stå mmån  
 
att1 fastställa Studentkårens i Skövdes studerandemedlemsavgift för internationella studenter för 
verksamhetsåret 2017/2018 till 200 kronor per termin. 
att2 fastställa Studentkårens i Skövdes studerandemedlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till 
300 kronor per år. 
att3 fastställa Studentkårens i Skövdes studerandemedlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till 
600 kronor för resterande studietid vid Högskolan i Skövde där medlemskapet återaktiveras vid 
återupptagna studier i fall av studieavbrott.  
att4 fastställa Studentkårens i Skövdes stödmedlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till 100 
kronor per år. 
 


