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Överenskommelse om medlemskårernas 
verksamhetsområden  

Uppdaterad SLUSS höstmöte 2019-09-22, i enlighet med de verksamhetsområden kårerna uppgett i sina 

beviljade kårstatusansökningar (SLU ID: SLU.ua 2019.1.1.1-1974). Eventuella avvikelser gällande 

formulering gentemot SLU:s beslut har skett i samråd med SLU:s styrelse och innebär ingen förändring av 

det faktiska verksamhetsområdet. 

SLU:s samlade studentkårer, SLUSS, är ett samarbetsorgan för studentkårerna inom Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU). Stadgebilaga 2 beskriver kårernas verksamhetsområden, överenskommelse 

om kårtillhörighet samt kårmedlems förmån inom annan kår.  

Nya överenskommelser angående verksamhetsområden kan endast ske i samband med ansökan om 

kårstatus enligt given treårsperiod och fastställs av SLU:s styrelse. Övriga överenskommelser gäller per 

helår och förnyas på SLUSS höstmöte. Om nytt beslut ej fattats på höstmötet fortsätter 

överenskommelsen att gälla i oförändrat skick. Överenskommelserna kan ändras utöver denna 

treårsperiod, efter samråd och nytt fastställande av SLU, om en kår beslutar att upphöra.  

Med verksamhetsområde avses det område inom SLU i vilket kåren bedriver sin studiebevakande 

verksamhet. 

a) Kårernas verksamhetsområden:  

ASK – utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå vid fakulteten för 

landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid  Sveriges 

Lantbruksuniversitet, med undantag för studenter på grund och avancerad nivå i Uppsala. 

HAS – hippologprogrammet vid SLU.  

LMK – lantmästarutbildningen vid SLU i Alnarp.  

SHS - utbildning inom Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU exklusive utbildning på 

Skogsmästarskolan. 

SMS – SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.  

ULS – Utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning inom fakulteten för 

naturresurser och jordbruksvetenskap med undantag för lantmästarprogrammet. 
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Utbildning på grund- och avancerad nivå inom fakulteten för veterinärmedicin och 

husdjursvetenskap med undantag för veterinärmedicinsk utbildning, 

djursjukskötarprogrammet och tilläggsutbildning för utländska veterinärer och 

hippologprogrammet. Utbildning på grund- och avancerad nivå inom fakulteten för 

landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap i Uppsala 

VMF – utbildning inom veterinärmedicin och djuromvårdnad som hålls inom fakulteten för 

veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU. 

I enlighet med formuleringarna ovan så gäller följande för forskarutbildning: SHS 

studiebevakar för samtliga forskarstuderande inom S-fakulteten. VMF studiebevakar för 

samtliga forskarstuderande inom VH-fakulteten. ULS studiebevakar för samtliga 

forskarstuderande inom NJ-fakulteten. ASK studiebevakar för samtliga forskarstuderande 

inom LTV-fakulteten.  

 

b) Överenskommelse om kårtillhörighet:  

Kårerna har enligt gällande verksamhetsområden en överenskommelse om vilka studenter 

som kan vara fullvärdiga medlemmar i den enskilda kåren. Det står studenterna fritt att 

vara stödmedlem i vilka och hur många kårer de vill.  

 

c) Överenskommelse om förmåner för medlem i annan kår inom SLUSS:  

För att öka rörligheten mellan SLUSS kårer har SLUSS-mötet beslutat att medlem i annan 

kår inom SLUSS har förmåner. Medlemskap i en SLUSS-kår ska gälla som inträde till fest- 

och pubverksamhet med samma regler och förmåner som den arrangerande kårens 

medlemmar. Medlemskap ska styrkas genom giltigt medlemskort. Det är mecenat-/ 

studentkortets giltighetstid som ska anses gällande.  

De enskilda kårerna kan genom stadgar eller kårmötesbeslut erbjuda fler förmåner för 

medlem i annan SLUSS-kår. Vilka dessa förmåner är ska tydligt framgå av kårens hemsida 

och/ eller av annonsering av aktiviteten. 
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