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Medlemmar 

Mälardalens Studentkår (MDS) är en medlemsorganisation vilket innebär att alla medlemmar har möjlighet att 

påverka organisationen. Det är medlemmarna som nominerar till och väljer kårfullmäktige och alla medlemmar ha 

möjlighet att engagera sig i MDS alla organ. 

Valnämnd 
Valnämnden består av minst 3 medlemmar som väljs av kårfullmäktige och har som uppgift att ansvara för 

rekryteringen till kårfullmäktige, kårstyrelsen och områdesansvariga. Valnämnden kan endast föreslå personer till 

uppdrag och har alltså ingen beslutande rätt. 

Kårfullmäktige 
Kårfullmäktige är organisationens högst beslutande organ. Samtliga ordinarie medlemmar som anmält sig har 

rösträtt under kårfullmäktiges sammanträden. Kårfullmäktige leds av ett presidium som består av en talman, vice 

talman och sekreterare. Dessa roller väljs av presidiet själva. 

Kårstyrelse 
Kårstyrelsen består av 8 ledamöter som väljs av kårfullmäktige på verksamhetsårets sista möte. De 8 ledamöterna 

består ordförande, vice ordförande, kårfullmäktiges talman och 5 studentrepresentanter. Kårfullmäktiges talman 

och kan utse personlig suppleant. Kårstyrelsen är också arbetsgivare till både arvoderade och anställda inom 

Mälardalens Studentkårs organisation. 

Presidiet 
Presidiet består av kårstyrelsens ordförande och vice ordförande och fungerar som kårstyrelsens beslutande organ 

i den dagliga verksamheten och är därmed ytterst ansvarig för verksamheten. 

Områdesansvariga 
Arvoderade 
Arvoderade områdesansvariga tillsätts av kårstyrelsen, bortsett från ordförande och vice ordförande, och 

uppdraget sträcker sig ett verksamhetsår, med möjlighet att söka om. Arvoderingen sker normalt två veckor innan 

verksamhetsårets start för att kunna överlappa med tidigare områdesansvarig om ingen annan överenskommelse 

gjorts. Områdesansvariga som är arvoderade är kommunikatör, restaurangansvarig, eventansvarig Eskilstuna, 

eventansvarig Västerås, näringslivsansvarig, studentinflytande ansvarig, ordförande och vice ordförande. Vice 

ordförande är även studerandeskyddsombud för studenterna på högskolan. Arvodets storlek regleras i stadgan 

som fastställs av kårfullmäktige. 

Anställda 
Anställda områdesansvariga anställs av kårstyrelsen och är anställda tills vidare. Villkor och avtal utöver 

kollektivavtalet förhandlas och godkänns av kårstyrelsen. Anställd områdesansvarig är ekonomiansvarig på 50 %. 

Kåren 
Kåren syftar till Mälardalens Studentkårs kårhus i Västerås och verksamheten som bedrivs där. Huset ägs av en 

stiftelse och hyrs av bland annat Mälardalens Studentkår. Ansvarig för Kåren och de som arbetar där är 

restaurangansvarig. Kåren har två typer av verksamhet med arvoderade biträden. En caféverksamhet dagtid och en 

kvällsverksamhet bestående av pub- och fest verksamhet.  
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Studentrepresentanter 
Studentrepresentanter tillsätts av vice ordförande och representerar studenterna i olika råd och nämnder på 

skolan där studentrepresentation önskas. En studentrepresentant kan få ersättning om hen är medlem i 

Mälardalens Studentkår. En studentrepresentant måste alltså inte vara medlem men har då heller ingen rätt till 

ersättning. Ersättningen är 60 kr för varje påbörjad halvtimme och betalas ut efter varje termin av Mälardalens 

Studentkår. 
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