Rutiner för konsekvenser för
Linnéstudenternas
studentföreningar
Vad är en studentförening?
Vad en studentförening är och hur den ska förhålla sig till Linnéstudenterna regleras i
Linnéstudenternas policy för studentföreningar, policy för introduktion samt det
samarbetsavtal som skrivs mellan Linnéstudenterna och studentföreningarna.
Genom att ge en förening status som studentförening inleder Linnéstudenterna ett
samarbete med föreningen och erbjuder stöd, utbildning och stöttning till
föreningen. Studentföreningarna och Linnéstudenterna arbetar tillsammans för att
förbättra studenternas studieliv.
Studentföreningar godkända av Linnéstudenterna är några av Linnéstudenternas
viktigaste samarbetspartners. Samarbetet måste alltid i första hand handla om
respekt, hänsyn och förståelse för varandras situationer. Eftersom Linnéstudenterna
anser studentföreningarna vara så viktiga samarbetspartners är det viktigt för
Linnéstudenterna att båda parter känner mervärde i en förenings status som
studentförening. Att vara studentförening hos Linnéstudenterna måste betyda något.
Därför måste även det finnas tydliga riktlinjer för hur Linnéstudenterna ska förhålla
sig till en studentförening som inte följer Linnéstudenternas värdegrund,
styrdokument och samarbetsavtal.
Om konflikt uppstår
Om det uppstår en konflikt mellan Linnéstudenterna och en av Linnéstudenterna
godkänd studentförening, eller om en situation uppstår inom studentföreningen som
kan anses bryta mot Linnéstudenternas värdegrund, styrdokument eller
samarbetsavtal, ska Linnéstudenterna arbeta för att konflikten löses på bästa sätt för
alla parter.
Första steget är alltid kommunikation och samtal i strävan att tillsamman lösa
situationen. Linnéstudenternas kontaktperson till studentföreningarna är främst
ansvarig för att föra dessa samtal och rapportera ärendegången tillbaka till
kårstyrelsen.
Om avtal har brutits
Om samtalen visar att studentföreningen har brutit mot Linnéstudenternas
värdegrund, styrdokument eller samarbetsavtal måste Linnéstudenterna avgöra om
det är aktuellt att införa en föreningskonsekvens mot studentföreningen.
Linnéstudenternas kontaktperson för studentföreningarna föredrar då ärendet och de
samtal som förts till kårstyrelsen som beslutar om eventuella konsekvenser på ett
kårstyrelsesammanträde.
Vid ett sådant kårstyrelsesammaträde ska kårstyrelsen alltid beakta grovheten i
avtalsbrottet, men främst studentföreningens och Linnéstudenternas samarbete i

efterarbetet när situationen ska försöka lösas. Det är viktigt att en studentförening
aldrig ska tveka över att vända sig till Linnéstudenterna i rädslan av en konsekvens,
utan samtalen ska handla om att gemensamt lösa svåra situationer på bästa möjliga
sätt.
Möjliga konsekvenser
Att skapa en lista på möjliga konsekvenser för studentföreningar är svårt och
problematiskt eftersom Linnéstudenterna i första hand vill förespråka ett samarbete
med studentföreningarna. Om en situation har uppstått ska efterarbetet till största del
handla om att kartlägga situationen och hur alla parter kan motverka att en liknande
situation uppstår i framtiden.
Exempelvis:
 Om situationen har uppstått på grund av bristande kommunikation mellan
Linnéstudenterna och studentföreningen ska existerande
kommunikationskanaler diskuteras och fungerande etableras.
 Om situationen uppstått på grund av bristande utbildning och kunskap ska
eventuella möjliga utbildningar diskuteras.
Möjliga konsekvenser för en studentförening kan dock vara att tillfälligt, eller
permanent, ta bort någon/några av de fördelar som finns för Linnéstudenternas
studentföreningar. Några förmåner som finns för studentföreningar är:
 Äskningar som Linnéstudenterna beviljar sina studentföreningar.
 Att kunna boka lokaler kostnadsfritt vid Linnéuniversitetets lokaler
(exempelvis Falken (Kalmar), Smålandsgatan (Kalmar), Stenladan (Växjö),
föreläsningssalar, klassrum, borden i K-huset (Växjö)).
 Att få marknadsföra sig i Linnéuniversitetets lokaler och genom
Linnéstudenternas kanaler. Exempel är egna anslagstavlor, pelaren i Växjö
och ordförandemail till alla studentföreningar.
Andra möjliga perspektiv att ta hänsyn till i en diskussion är:
 Om föreningen är en utbildningsförening men inte utfört
utbildningsbevakning bör en diskussion föras om föreningen bör bli en
intresseförening. Unikt för utbildningsföreningar är att de har rätt till
lokaler/kontor vid universitetet, får ha introduktion vid terminsstart och har
en särskild kontakt med fakulteterna vid universitetet.
 Om föreningen har misskött sig under introduktionen bör en diskussion
föras om föreningen bör tillåtas anordna introduktion kommande
terminsstart.
 Om en förening har grovt misskött sig bör en diskussion föras om
föreningen bör få behålla sin status som studentförening.

