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1 § Allmänt    

I AUS föreningsregister godkänns föreningar vars syfte och verksamhetssätt följer lag och 
god sed, och som förenar AUS studerande.     

  
2 § Föreningsregister   

Föreningar i anslutning till studentkåren är indelade i ämnesföreningar och föreningar. 
Beslutet att uppta en förening i AUS föreningsregister fattas av styrelsen. Styrelsen har 
också rätt att stryka en förening ur föreningsregistret.  

 
3 §  Registrering av förening    

Föreningen behöver inte vara en registrerad förening. Verksamhetsbidrag som beviljas 
oregistrerade föreningar kan emellertid begränsas genom styrelsens beslut.     

På föreningar som inte är registrerade i Patent- och registerstyrelsens 
föreningsregister tillämpas gällande föreningslag enligt lagens 10 kap.    

 
4 § Föreningens medlemsregister    

Föreningens styrelse ska föra en förteckning över föreningens medlemmar, av vilken 
framgår varje medlems fullständiga namn och hemort samt om medlemmen hör 
till AUS eller inte.    
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5 § Föreningens stadgar    

Föreningens stadgar ska innehålla all information som föreningslagen kräver.  Det 
rekommenderas att föreningen i första hand använder modellstadgarna som tagits fram 
för föreningar som verkar inom AUS.  

 
6 § Föreningens ekonomi    

Föreningarna ansvarar själva för sin verksamhet och sin ekonomi.  

Varje förening som upptagits i föreningsregistret är bokföringsskyldig. Bokföringen ska 
följa bestämmelserna i bokföringslagstiftningen och föreningslagen.    

Bokslutet ska göras upp på ett sådant sätt att föreningens ekonomiska situation vid 
tidpunkten för bokslutet verifieras i tillräcklig utsträckning. Bokslutet ska följa 
bestämmelserna i bokföringslagen. Föreningen ska föra en förteckning över sin 
egendom.    

Revisionen eller verksamhetsgranskningen ska genomföras efter räkenskapsperiodens slut 
innan den nästa föreningsanmälan lämnas in.    

 
7 § Skyldigheter för alla föreningar    

Föreningarna ska årligen vid en tidpunkt som AUS fastställer lämna in en 
föreningsanmälan. Föreningsanmälan ska innehålla åtminstone en lista över föreningens 
styrelsemedlemmar, en fritt formulerad verksamhetsberättelse, en verksamhetsplan, de 
gällande stadgarna, styrelsens direkta e-postadress och åtminstone styrelsens 
ordförandes e-postaddress och telefonnummer samt uppgifter om föreningens 
medlemsantal och hur många av medlemmarna som också hör till studentkåren. 

Föreningen ska omedelbart skicka stadgeändringar till den sakkunniga som svarar för 
föreningsärenden för att föreningens lämplighet för studentkårens föreningsregister ska 
kunna kontrolleras.  

 
8 § Samarbetsföreningar     

Studentkåren har samarbetsföreningar till vilka studentkåren har delegerat en del av 
studentkårens uppgifter. Med samarbetsföreningar upprättas ett skriftligt 
samarbetsavtal där man fastställer förmånerna som AUS erbjuder denna aktör samt 
aktörens förpliktelser. Styrelsen granskar och vid behov omarbetar villkoren i 
samarbetsföreningars avtal med två års mellanrum. I samband med detta ska 
föreningarna rapportera om genomförandet av sina förpliktelser som fastställts i 
samarbetsavtalet. Studentkårens styrelse kan föreslå en förening till samarbetsförening, 
men delegationens godkännande krävs för att föreningen ska kunna bli en 
samarbetsförening. Samarbetsföreningar har samma förmåner som ämnesföreningar. 
Punkt 11. Överföring av tillgångar gäller inte samarbetsföreningar.  
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9 § Ämnesföreningar     

Med ämnesförening avses en förening för studerande inom ett eller flera 
utbildningsprogram som driver sina studerandes intressen inom utbildningsprogrammen, 
institutionerna, högskolorna, universitetet och/eller i fackliga sammanhang. 
Ämnesföreningen tar hand om intressebevakningen för sina medlemmar inom högskolan 
med ett skriftligt avtal som högskolan har godkänt. Ämnesföreningen svarar för sin del 
för att vägleda och integrera nya studenter i sin studentgrupp till 
universitetsgemenskapen tillsammans med studentkåren och andra ämnesföreningar. 
Ämnesföreningen ska också uppfylla de kriterier för föreningar som fastställs på punkt 10. 
En förening kan söka ämnesföreningsstatus i samband med den årliga föreningsanmälan 
eller med en separat ansökan. Om styrelsen inte godkänner föreningen till ämnesförening 
kan styrelsen utan separat ansökan godkänna föreningen till en annan förening. 

 
10 § Föreningar     

En förening kan godkännas i AUS föreningsregister om dess verksamhet är 
föreningsverksamhet för AUS medlemmar och minst tio av dess ordinarie medlemmar är 
medlemmar i AUS. AUS styrelse kan av särskilda skäl bevilja enskilda föreningar tillstånd 
att avvika från minimiantalet medlemmar enligt föreningens ansökan. När en förening 
ansöker om verksamhetsbidrag ska den i samband med den årliga föreningsanmälan vid 
en tidpunkt som AUS fastställer lämna in föreningens medlemsantal, bokslut och budget.  

   
11 § Överföring av tillgångar    

 När en förening upplösts eller lagts ner ska dess tillgångar överföras till någon av 
följande    

1. studentkåren    
2. en förening i studentkårens föreningsregister som inte begränsar sina medlemmars 

möjlighet att bli röstberättigade medlemmar i föreningen och där åtminstone 60 
procent, eller åtminstone tio av medlemmarna är medlemmar is AUS     

3. en samarbetsförening, en stiftelse eller en fond som har som syfte att understödja 
Aaltogemenskapens eller dess medlemmars verksamhet.     

Tillgångarna ska överföras för användning inom sådan verksamhet som överensstämmer 
med föreningens syfte. Då ovannämnda inte är möjligt ska tillgångarna överföras för att 
understödja studentkårens verksamhet. Ifall villkoren inte uppfylls har föreningen inte 
möjlighet att få alla förmåner som studentkåren erbjuder. 

    
12 §  Ämnesföreningars och föreningars förmåner och skyldigheter 

Alla föreningar får förmåner och tjänster på basis av deras verksamhet. Olika 
skyldigheter berättigar till olika förmåner. Antalet förmåner som enskilda föreningar kan 
få är inte begränsat. Föreningars förmåner och skyldigheter fastställs i ett separat 
Ämnesföreningars och föreningars förmåner och skyldigheter dokument som bekräftats 
av styrelsen och uppdateras vid behov. Styrelsen utför en rutinkontroll av dokumentets 
innehåll med två års mellanrum. Styrelsen bör meddela delegationen om man ska göra 
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ändringar i ”Föreningars förmåner och skyldigheter”-dokumentet och när ändringarna 
har gjorts. 

 
13 § Att lämna eller strykas från föreningsregistret    

En förening kan lämna föreningsregistret genom att skriftligt meddela studentkårens 
föreningssektor om utträdet.    

Styrelsen kan stryka en förening ur föreningsregistret om den två år i rad underlåtit att 
lämna in en föreningsanmälan i tid eller om föreningen inte längre uppfyller kraven i 
detta reglemente.    

14 § Reglementets ikraftträdande    

Dessa regler träder i kraft 1.1.2022 och tillämpas från och med början av inlämningstiden 
för föreningsanmälningar 2022. Styrelsen kan av vägande och ändamålsenliga skäl 
bevilja en förening tilläggsfrist för genomförandet av förändringarna under år 2022. 

Detta reglemente har godkänts på delegationens sammanträde 8/2021, 8.12.2021.  
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