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Kapitel 1 Förvaltning 

§ 1 Övergripande bestämmelser 

Ansvarig för förvaltning av SöderS fonder är dess styrelse. Årsmötet 
fattar beslut om avveckling samt inrättande av fonder på förslag av 
styrelsen med kvalificerad majoritet. Vid avveckling av fonden ska 
fondens medel föras in i annan befintlig fond. Om inga fonder finns 
återgår fondens medel till SöderS egna kapital. 

2 § Fondernas fortlevnad 

Fondernas fortlevnad garanteras genom 
- till aktivitetsfonden en årlig insättning om 20 % av SöderS eventu-

ella totala överskott 
- till kårlokalfonden en årlig insättning om 20 % av SöderS eventuel-

la överskott 

3 § Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet med två tredjedelars 
majoritet. 

Kapitel 2 Aktivitetsfonden 

1 § Syfte 

SöderS aktivitetsfond är avsedd att ge bidrag till SöderS egna ut-
skott, projekt, verksamheter och medlemsföreningar som vill anord-
na arrangemang som gynnar samtliga studenter vid Södertörns 
högskola och som främjar social samvaro och/eller kunskapsutveck-
ling. 

2 § Utbetalning 

Det åligger styrelsen att bevilja och utbetala bidrag från aktivitets-
fonden. Styrelsen beslutar även om bidragets storlek. Kriterier för be-
viljande av ansökan författas av styrelsen. 
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Om styrelsen själva är den äskande parten ska beslut beviljas av 
årsmötet. 

Kapitel 3 Kårlokalfonden 

1 § Syfte 

SöderS kårlokalfond är avsedd att säkerställa att SöderS har ända-
målsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i. Fonden har också i 
syfte att täcka kostnader för inventarier till SöderS lokaler samt repa-
rationer och underhåll av dessa. Fonden ska också användas till stör-
re ombyggnationer och långsiktig lokalplanering. 

2 § Utbetalning 

Det åligger styrelsen att bevilja och utbetala bidrag från kårlokalfon-
den till verksamheten. Kriterier för beviljande av ansökan författas av 
styrelsen. 

Om styrelsen själva är den äskande parten eller om efterfrågad 
summa överstiger 100 000 kronor ska beslut beviljas av årsmötet.
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