
Aalto-universitetets studentkår 1 

FÖRENINGSREGLEMENTE 2 

1 § Allmänt 3 

I AUS föreningsregister godkänns föreningar vars syfte och verksamhetssätt följer lag och 4 

god sed, och som förenar AUS studerande.   5 

2 § Föreningsregister 6 

Föreningar i anslutning till studentkåren är indelade i en första och en andra förteckning. 7 

Beslutet att uppta en förening i AUS föreningsregister fattas av styrelsen. Styrelsen har 8 

också rätt att stryka en förening ur föreningsregistret. 9 

3 § Registrering av förening 10 

Föreningen behöver inte vara en registrerad förening. Verksamhetsbidrag som beviljas 11 

oregistrerade föreningar kan emellertid begränsas genom styrelsens beslut.  12 

På föreningar som inte är registrerade i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister 13 

tillämpas gällande föreningslag enligt lagens 10 kap. 14 

4 § Föreningens medlemsregister 15 

Föreningens styrelse ska föra en förteckning över föreningens medlemmar, av vilken 16 

framgår varje medlems fullständiga namn och hemort samt om medlemmen hör till AUS 17 

eller inte. 18 

5 § Föreningens stadgar 19 

Föreningens stadgar ska innehålla all information som föreningslagen kräver. Det 20 

rekommenderas att föreningen i första hand använder modellstadgarna som tagits fram 21 

för föreningar som verkar inom AUS. 22 

6 § Föreningens ekonomi 23 

Föreningarna ansvarar själva för sin verksamhet och sin ekonomi.  24 

Varje förening som upptagits i föreningsregistret är bokföringsskyldig. Bokföringen ska 25 

följa bestämmelserna i bokföringslagstiftningen och föreningslagen. 26 

Bokslutet ska göras upp på ett sådant sätt att föreningens ekonomiska situation vid 27 

tidpunkten för bokslutet verifieras i tillräcklig utsträckning. Bokslutet ska följa 28 

bestämmelserna i bokföringslagen. Föreningen ska föra en förteckning över sin egendom. 29 

Revisionen eller verksamhetsgranskningen ska genomföras inom tre månader efter 30 

räkenskapsperiodens slut. 31 

7 § Skyldigheter för alla föreningar 32 

Föreningarna ska årligen före utgången av mars lämna in en föreningsanmälan. 33 

Föreningsanmälan ska innehålla åtminstone en lista över föreningens styrelsemedlemmar 34 

och funktionärer, en fritt formulerad verksamhetsberättelse, en verksamhetsplan, de 35 

gällande stadgarna och styrelsens direkta e-postadress samt uppgifter om föreningens 36 

medlemsantal och hur många av medlemmarna som också hör till studentkåren.. 37 

Föreningen ska omedelbart skicka stadgeändringar till den sakkunniga för 38 

föreningsärenden för att studentkårens styrelse ska kunna kontrollera föreningens 39 

lämplighet för studentkårens föreningsregister. 40 

8 § Skyldigheter för föreningarna i den första förteckningen 41 

I den första förteckningen godkänns föreningar där minst 60 procent, eller sju stycken, 42 

av de röstberättigade medlemmarna är medlemmar i AUS.  I sina stadgar får föreningen 43 

inte begränsa studentkårsmedlemmars möjligheter att bli röstberättigade medlemmar i 44 

föreningen. Detta stycke tillämpas inte på körer och orkestrar. Genom delegationens 45 

beslut kan undantag göras också för andra föreningar. 46 

När en förening i den första förteckningen ansöker om verksamhetsbidrag ska den i 47 

samband med den årliga föreningsanmälan före utgången av mars lämna in också bokslut 48 

och budget.  49 



När en av föreningarna i den första förteckningen upplösts eller lagts ner ska dess tillgångar 50 

överföras till någon av följande 51 

1. studentkåren 52 

2. en förening i den första förteckningen i studentkårens föreningsregister eller  53 

3. nationen Teknologföreningen, en stiftelse eller en fond som har som syfte att 54 

understödja Aaltogemenskapens eller dess medlemmars verksamhet.  55 

Tillgångarna ska överföras för användning inom sådan verksamhet som överensstämmer 56 

med föreningens syfte. Då ovannämnda inte är möjligt ska tillgångarna överföras för att 57 

understödja studentkårens verksamhet. 58 

Om styrelsen inte godkänner föreningen för registrets första förteckning kan styrelsen utan 59 

separat ansökan godkänna föreningen för den andra förteckningen. 60 

9 § Förmåner för föreningar i den första förteckningen 61 

 Möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag. 62 

 Möjlighet att hyra skåpbil och evenemangslokaler av studentkåren. 63 

 Möjlighet att delta i förhandsbokningen av skåpbilen och evenemangslokalerna. 64 

 Möjlighet att hyra klubbrum och förråd av studentkåren. 65 

 Kontors- och it-tjänster, föreningsutbildning och rådgivning. 66 

10 § Skyldigheter för föreningar i den andra förteckningen 67 

En förening kan upptas i den andra förteckningen om verksamheten är studentverksamhet 68 

och om minst sju av föreningens medlemmar är medlemmar i AUS. 69 

Förmåner för föreningar i den andra förteckningen 70 

En förening som upptagits i den andra förteckningen har möjlighet till samma förmåner av 71 

studentkåren som en enskild studentkårsmedlem, och dessutom kontors- och it-tjänster, 72 

föreningsutbildning och rådgivning. 73 

En förening i den andra förteckningen kan av grundad anledning hos studentkåren ansöka 74 

om klubbrum och lager samt tillstånd att delta i förhandsbokningen av föreningslokaler. 75 

Vid beviljandet av dessa förmåner beaktas föreningens medlemsstruktur, öppenheten samt 76 

verksamhetens omfattning och nytta för Aaltogemenskapen. 77 

11 § Särställning 78 

En förening som är verksam inom studentkåren kan på goda grunder ansöka om 79 

särställning,  som beviljas av studentkårens delegation. Med en förening med särställning 80 

avses en aktör som verkar i anslutning till studentkåren och vars verksamhet i 81 

Aaltogemenskapen är betydande både för studentkåren och för den enskilda studenten.  82 

Studentkåren och föreningen med särställning samarbetar tätt och kommunicerar aktivt 83 

med varandra. 84 

En förening med särställning spelar en central roll när studentkårens uppgift ska uppfyllas.  85 

Föreningen fungerar som förbindelselänk till en studentgrupp som är viktig för 86 

studentkåren. Tillsammans med studentkåren och de andra föreningarna med särställning 87 

främjar den studenternas samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade 88 

ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll inom universitetet och i 89 

samhället. 90 

12 § Skyldigheter för föreningar med särställning 91 

Studentkårens delegation kan bevilja särställning för en förening som uppfyller villkoren 92 

för föreningsregistrets första förteckning, och som dessutom: 93 

 Heltäckande representerar studenterna inom ett eller flera utbildningsprogram eller 94 

en distinkt specialmålgrupp. 95 

 Driver studenternas intressen inom utbildningsprogrammen, institutionerna, 96 

högskolorna, universitetet och i fackliga sammanhang 97 

 Håller kontakt med näringslivet och andra samhällsaktörer. 98 



 Samordnar sin verksamhet med studentkåren och de andra föreningarna med 99 

särställning. 100 

 Svarar för sin studentgrupps del för att vägleda och intregrera nya studenter i 101 

universitetssamfundet tillsammans med studentkåren och de andra föreningarna 102 

med särställning. 103 

 Främjar en mångsidig studentkårsverksamhet. 104 

Föreningen ska uppfylla dessa villkor för att kunna behålla sin särställning. Genom ett 105 

delegationsbeslut kan särställning också beviljas med avvikelse från dessa krav. 106 

13 § Förmåner för föreningar med särställning 107 

En förening med särställning har rättigheten och skyldigheten att skicka representanter till 108 

de samarbetsorgan som studentkåren anvisar. Därtill har föreningar med särställning om 109 

de önskar rätt 110 

 att få stöd och vägledning av studentkåren i intressebevakningen, mottagandet av 111 

nya studenter och den övriga verksamheten. 112 

 att få en högskolespecifik styrelsefadder utnämnd i studentkårens styrelse. 113 

 att bland de första delta i förhandsbokningen av skåpbilen och 114 

evenemangslokalerna. 115 

 att ta ut föreningens medlemsavgift i samband med den elektroniska 116 

terminsanmälan. 117 

14 § Att lämna eller strykas från föreningsregistret 118 

En förening kan lämna föreningsregistret genom att skriftligt meddela studentkårens 119 

styrelse om utträdet. 120 

Styrelsen kan stryka en förening ur föreningsregistret om den två år i rad underlåtit att 121 

lämna in en föreningsanmälan i tid eller om föreningen inte längre uppfyller kraven i detta 122 

reglemente. 123 

15 § Reglementets ikraftträdande 124 

Dessa regler tillämpas från och med 3.11.2017 på föreningar som ansöker om att upptas 125 

eller som redan upptagits i AUS föreningsregister. 126 

Detta reglemente har godkänts på delegationens sammanträde 7/2017 2.11.2017. 127 


