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ÅTERBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN 
 
Styrelsen befullmäktigar AUS kassör att på följande villkor avgöra ansökningar om befrielse från 
medlemsavgiften eller återbetalning av avgifter som redan betalats: 
 

- När en studerande ändrar närvaroanmälan till frånvaro, tar tillbaka sin anmälan, avstår från 
rätten att avlägga examen eller avbryter studierna. 

- En studerande som samtidigt är medlem i flera studentkårer kan ansöka om återbetalning 
av SHVS andel från den studentkår där medlemsavgiften senast betalats. 

- Om en studerande har anmält sig för hela läsåret men får sin examen under höstterminen. 
 
I de ovannämnda fallen ska man ansöka om återbetalning av medlemsavgiften för höstterminen 
senast 30.9 och för vårterminen senast 31.1.  
 
Om en studerande tagit tillbaka sin närvaroanmälan för läsåret har personen rätt att få tillbaka 
den medlemsavgift som betalats, om ansökan lämnas in senast 31.1. 
 
Ansökan om återbetalning kan lämnas in per e-post eller personligen hos AUS kassör på 
huvudkontoret (Otsvängen 11, 2 vån.), där den sökande ska visa upp sitt studiekort, 
ansökningsblanketten och de bilagor som behövs. Medlemsavgiften kan även i andra fall 
återbetalas helt eller delvis om det finns särskilt vägande skäl. Då lämnas ansökan om 
återbetalning till studentkårens styrelse. Observera att studerande som är frivilliga medlemmar i 
studentkåren inte får tillbaka medlemsavgiften om de tagit tillbaka sitt medlemskap. 
 
Ett negativt beslut av kassören kan behandlas i styrelsen på begäran av den som ansökt om 
återbetalning. Den sökande ska informeras om denna rättighet. 
 
Det här beslutet är i kraft tillsvidare och läggs till som bilaga i AUS tillsvidarebeslutsamling. 
 
Tilläggsanvisningar och blanketten för ansökan om återbetalning finns på adressen 
https://ayy.fi/sv/medlemmar/medlemskap-och-avgift/betalningsinformation/aterbetalning-av-
medlemsavgiften/  
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BILAGA 
 

AUS stadgar: IX Kapitlet Ekonomi, 37 § Medlemsavgifter 

I samband med att delegationen godkänner studentkårens budget har den rätt att påföra 
studentkårsmedlemmarna en årlig medlemsavgift. Delegationen kan bestämma ett annat belopp 
på medlemsavgiften för studentkårsmedlemmar som studerar för licentiat- eller doktorsexamen 
och för andra studerande vid universitetet som antagits som studentkårsmedlemmar utan att 
studera för en lägre eller högre högskoleexamen. 
 
Medlemsavgiften ska fastställas av universitetets rektor. Universitetet övervakar uppbärandet av 
medlemsavgiften.  
 
Studentkårens styrelse beslutar hur och när medlemsavgiften ska uppbäras. Styrelsen kan bevilja 
befrielse från studentkårens medlemsavgift helt eller delvis, om medlemmens bevisliga 
medellöshet gör det uppenbart att medlemsavgiften skulle äventyra personens rätt till utbildning 
enligt grundlagens (731/1999) 16 §. Om medlemmen kan visa att hon eller han betalat 
medlemsavgift till två eller flera finländska universitets studentkårer för det aktuella läsåret eller 
terminen, kan studentkårens styrelse besluta om en partiell befrielse från medlemsavgiften till en 
del som motsvarar summan som betalas till Studenternas hälsovårdsstiftelse. 
 


