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Medlemsvillkor 
 

Medlemskap 

I Karlstad Studentkår förekommer studerandemedlemmar, stödmedlemmar och 
hedersmedlemmar. 
 
Studerandemedlem  
För ett studerandemedlemskap i Karlstad Studentkår (KS) måste du vara en 
registrerad student vid Karlstads universitet (KAU). Studerandemedlem erlägger av 
kårfullmäktige fastställd medlemsavgift. 
 
Stödmedlemskap 
När medlemmen avslutat sina studier vid KAU behöver denne inte meddela KS om 
detta. Medlem kan efter avslutade studier välja att bli stödmedlem, vilket innebär att 
personen i fråga fortsätter att stödja studentkårens verksamhet trots att denne inte 
längre studerar. Stödmedlem erlägger av kårfullmäktige fastställd medlemsavgift. 
 
Hedersmedlemskap  
Hedersmedlemskap kan erhållas av den som på ett förtjänstfullt och hedersamt sätt 
verkat för att Karlstad Studentkår kan fullgöra sina åtaganden enligt stadgan 1 kap. 1§. 
Hedersmedlem utses på livstid av kårfullmäktige och erlägger ingen avgift. 
 
Återbetalning av medlemskapsavgift kan göras inom fem (5) dagar från den dagen 
betalningen genomfördes. Återbetalning av medlemskapsavgift efter ångerfristen görs 
enbart i de fall medlemskapsavgiften betalats in mer än en gång av misstag.  
 

Mecenatkort 

Mecenatkortet, som fungerar som studentlegitimation och som bevis på fullvärdigt 
medlemskap, finns att ladda ner som app till mobiltelefonen och finns tillgänglig inom 
fem (5) arbetsdagar efter medlemsavgift betalats. Mecenatkortet kan enbart erhållas av 
registrerade studenter.  
 
Notera att du får ditt medlemskort i Mecenat-appen när du är registrerad på din 
utbildning. Ett fysiskt kort kan du beställa manuellt efter registrering via Mecenat. 
 
Mecenatkortet med KS färg och logotyp fungerar som ditt medlemskapsbevis. Det är 
medlemmens ansvar att kunna uppvisa det digitala kortet i de fall det behöver påvisas 
medlemskap i KS. 
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Ändringar av medlemsvillkor 

KS kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Om ändringarna är av väsentlig 
betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringarna börjar gälla och vi 
kommer även att förklara innebörden av ändringarna. Innan en villkorsändring träder i 
kraft informeras detta på www.karlstadstudenkar.se eller via e-post. 
 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor om medlemskap, kontakta oss gärna på 
studentkaren@karlstadstudentkar.se eller via besök vid Karlstads universitet: 1A 314 
(bredvid Transformum). 
 
Vid frågor om Mecenat, kontakta Mecenat via deras hemsida: 
https://help.mecenat.com/hc/sv 
 

 
 
⃞ Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att följa KS medlemsvillkor, stadga 
och likabehandlingspolicy. 
 
⃞ Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att KS sparar och behandlar dina 
personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår av KS personuppgiftspolicy. 
 

http://www.karlstadstudenkar.se/
mailto:studentkaren@karlstadstudentkar.se
https://help.mecenat.com/hc/sv

