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Följebrev till proposition 2: 

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 
Medlemsavgiften för Studentkåren i Skövdes kommande verksamhetsår skall fastställas av Vårstämman. 
Detta år vill Kårstyrelsen testa ett nytt sätt att hantera medlemsavgiften. Detta genom att sänka priset 
genom att möjliggöra rabatterade paketpris. 
Den sänkta kostnaden är till för att göra det lättare att sälja medlemskapet då det har förekommit 
svårigheter föregående år att sälja på grund av ett högt pris. Med budgeten har kårstyrelsen fortfarande 
budgeterat liknande föregående år då vi hoppas att den sänkta kostnaden kommer leda till fler 
medlemmar. 
Rabatten har också i syfte att göra studentlivet attraktivt och lättillgängligt för alla nya studenter under 
introt då de t.ex. kan få medlemskap, overall och sittningsbiljett för ett billigare paketpris. Dock kan 
denna möjlighet fortfarande finnas senare under verksamhetsåret för att göra priserna så inkluderande 
som möjligt. 
Attsats 3 syftar för att fortsätta ge de internationella studenterna möjlighet att köpa medlemskap per 
termin då de ofta bara stannar just en termin. 
Priset för stödmedlemmar har inte förändrats sen föregående år. 
 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Stämman   
 

Att godkänna proposition 5 i sin helhet enligt bilaga. 
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Proposition 2: Medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 

Förslag till beslut 

Kå rstyrelsen fö reslå r Stå mmån 
 
Att1 fastställa Studentkåren i Skövdes studerandemedlemsavgift för verksamhetsåret 18/19 till 300 kr 
/år samt 600 kr/ 3 år med möjlighet att sätta rabatterat pris på medlemskap i SiS vid försäljning i 
samband med paket som godkänts av Kårstyrelsen. Med en maximal rabatt som ger ett pris om 200kr 
/år och 400kr /3år. 
 
Att2 fastställa Studentkåren i Skövdes stödmedlemsavgift för verksamhetsåret 18/19 till 100 kronor per 
år. 
 
Att3 möjliggöra det för internationella studenter att köpa medlemskap i Studentkåren i Skövde per 
termin. 


