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THS POLICY FÖR MEDLEMSFÖRMÅNER 
 

Sammanfattning 
Denna policy är till för att säkerställa att THS resurser gynnar våra medlemmar. THS riktar sig till studenter 
som både är icke-medlemmar och medlemmar. Därför är det önskvärt att urvalet av den verksamhet som 
öppnas upp för icke-medlemmar inte är godtyckligt utan konsekvent. Policyn är tänkt att avspegla 
nuvarande verksamhet, samt vara en riktlinje när ny verksamhet introduceras. 

Bakgrund 
I och med kårobligatoriets avskaffande har studentkårernas syfte och förutsättningar förändrats. 
Målgruppen är inte längre alltid alla studenter utan snarare främst kårens medlemmar. Samtidigt är en hög 
andel anslutna studenter viktigt för att ge legitimitet åt kårens verksamhet och påverkansarbete. Det finns 
också ett lagstadgat ansvar att bedriva påverkansarbete för studenter som inte är medlemmar, något som 
gör att påverkansarbetet även till viss del finansieras genom bidrag från KTH. Målsättningen är dock 100% 
anslutna studenter och att differentiera mellan förmåner för medlemmar och icke-medlemmar är ett 
verktyg för att uppnå detta. 

Syfte 
Policyn är ett verktyg för THS centralt vars syfte är att bistå med riktlinjer för om en verksamhet ska 
erbjudas enbart för kårens medlemmar, med förtur för medlemmar eller öppet för alla studenter. Policyn 
reglerar inte sektionernas eller kårföreningars verksamhet men får gärna ses som vägledande. 

Policy för medlemsförmåner 
Huvudprincipen för förmåner är att alla förmåner som inte berör påverkansarbete vars finansiering sker av 
THS och inte genom bidrag från KTH är medlemsförmåner. 

De förmåner som THS tillhandahåller kan delas upp i följande kategorier: 

● Ekonomiska förmåner och rabatter 

● Inflytande 

● Engagemang 

● Lokaler 

Ekonomiska förmåner och rabatter 
Studentrabatter från mecenat och studentkortet ges till samtliga studenter. 

Övriga rabatter och förmåner ges enbart till medlemmar då THS lägger tid och ibland även pengar på att ta 
fram och utforma. Undantag kan göras för studenter som är medlemmar vid en annan studentkår för att 
möjliggöra ett utbyte mellan olika lärosäten. 

Inflytande 
Enbart medlemmar har rätt att rösta och ha förtroendeuppdrag i THS Centralts sammanslutningar då 
endast medlemmar ska kunna styra organisationen. 

THS är stöd för alla studenter som behöver hjälp i utbildningsfrågor mot KTH och THS representerar alla 
studenter i påverkansfrågor. 



THS Policy för medlemsförmåner 

1718-KF-05 

2018-05-15 

Sid 2(2) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

Engagemang 
Medlemskap krävs för att engagera sig i THS centrala verksamhet, oavsett nivå. Utbildningar och interna 
event finansierade av THS Centralt går i första hand till medlemmar. Övriga event bör ifall det anses 
lämpligt i första hand gå till medlemmar. 

Enda undantaget är event finansierade av KTH, som till exempel mottagningarna där alla nyantagna får 
delta. Motiveringen är att de som representerar THS ska stå för vår verksamhet på det sätt som ett 
medlemskap innebär. 

THS lokaler 
Medlemmar, sektioner och kårföreningar kan få subventionerad hyra i THS egna lokaler. Icke medlemmar 
betalar samma pris som externa bokare. 
Medlemmar har tillgång till Nymble under kvällstid och under helger, förutsatt att inget event hålls. Icke-
medlemmar har endast tillgång till Nymble under dagtid på vardagar. 


