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Föreskrifter för intertriginöst medlemskap
Beslutade av Förvaltningsutskottet 2015-03-25.
Ändrade 2015-08-03.
Enligt stadgarna 2.2.3 gäller:
“En person som avlagt masterexamen, eller som genom sin handledares uttryckliga intygande på annat vis är
behörig att påbörja studier på forskarnivå vid Karolinska Institutet, men ännu ej har blivit antagen till detta, har
rätt till medlemskap som intertriginös medlem av föreningen, för en eller två terminer i taget.”
Personen ska alltså enligt Förvaltningsutskottets tolkning för att ha rätt till intertriginöst medlemskap uppfylla
följande krav:
 bedriva studier på forskarnivå på Karolinska Institutet,
 ha avlagt masterexamen eller vara behörig för forskarstudier vid Karolinska Institutet på annat sätt
 inte vara antagen till forskarutbildning på Karolinska Institutet.
Vidare gäller enligt 2.6.2 att “Person som vill inträda som […] intertriginös medlem (2.2.3) […] ska anmäla detta
till Föreningens expedition. Personen ska samtidigt kunna styrka att kraven för medlemskapet är uppfyllda.“
Stadgarna 2.7.3 anger vidare:
“Person som enligt 2.2.3 […] själv anmält sig vara medlem, erlägger en medlemsavgift, som bestämmes av
Fullmäktige enligt 5.12.1, b. För förlängning av medlemskapet ytterligare en period ska ny medlemsavgift erläggas
innan innevarande period har upphört. För medlemskap enligt 2.2.4 skall kraven för medlemskap ånyo styrkas
inför varje ny termin.“
Anmälan som intertriginös medlem ska göras till kårexpeditionen på något av dessa sätt:

Inskrivning genom kontakt med kårexpeditionen per e-post, telefon, telefax eller personligt besök. Vid
inskrivning ska intyg från handledare om att kraven för intertriginöst medlemskap är uppfyllda inlämnas
till kårexpeditionen. Vid besök kan medlemskapsavgiften betalas direkt – annars skickas en avi på
avgiften till den blivande medlemmen.
Vid inskrivning registreras personen i medlemsregistret. Samma uppgifter som för studentmedlemmar ska
registreras, i tillämpliga delar. Medlemskapet börjar dock gälla först när medlemsavgiften har betalats.
Person kan nekas intertriginöst medlemskap om:

hen är avstängd från föreningen,

hen är utesluten ur Föreningen,

hen inte uppfyller kraven för intertriginöst medlemskap.
Kårexpeditionen ska kontrollera detta. Om intertriginöst medlemskap nekas ska skälen för detta på begäran
meddelas den sökande och den inbetalda avgiften ska återbetalas till den sökande. Om personen som nekas
intertriginöst medlemskap redan har skrivits in, ska denne avregistreras ur medlemsregistret.
Medlemskap som intertriginös medlem gäller för en termin eller ett år beroende på om medlemmen har betalat
avgift för en termin eller ett år. Om en intertriginös medlem blir antagen till forskarutbildning på KI omvandlas
medlemskapet automatiskt till ett vanligt studentmedlemskap då vi har fått uppgifter om registreringen från
LADOK.
Person som har skrivits in som intertriginös medlem, men inte har betalat medlemskapsavgiften inom 30 dagar
efter inskrivningen, ska avregistreras ur medlemsregistret.
Intertriginöst medlemskap administreras av kårexpeditionen. Därtill kan Förvaltningsutskottet besluta att en eller
flera förtroendevalda får fullgöra de uppgifter som åligger kårexpeditionen enligt ovan.
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Intertriginös medlem har vissa begränsningar i sina rättigheter och förmåner vilket dessa medlemmar bör
uppmärksammas på. Följande begränsningar finns:
 Eftersom en intertriginös medlem inte är registrerad som student har hen inte rätt att bo i studentbostad
hos SSSB. (Det går dock bra att stå i studentbostadskön.)
 Intertriginös medlem har inte rösträtt i val till Fullmäktige enligt stadgarna 15.4.3.
 Intertriginös medlem är inte valbar i val till Fullmäktige enligt stadgarna 15.2.2.
 Intertriginös medlem är inte valbar till vissa poster, bl.a. styrelsen, enligt stadgarna 5.10.
Intertriginös medlem kommer att få Mecenatkortet inklusive reserabatter enligt överenskommelse med Mecenat.
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