
VART GÅR DINA 310 KR SOM DU BETALAR I KÅRAVGIFT?

Jönköpings Studentkår omsätter totalt cirka 19 
miljoner kronor. 13 miljoner av dessa är försäljning 
i serviceverksamheterna Akademien och Rio. 
Dessa verksamheter skall vara ekonomiskt 
självgående. Kostnaderna betalas alltså inte av 
kåravgifterna utan av kunderna som utnyttjar Rio 
respektive Akademien. 

Den övriga kårverksamheten kostar cirka 6 
miljoner. Två tredjedelar av kostnaderna täcks av 
kåravgifter och resten av bidrag från Jönköping 
University. I motprestation har kåren åtagit 
sig att representera studenterna i Jönköping 
Universitys beslutande och beredande organ, 
att ordna insparken, arbeta för integration samt 
utbildningsbevakning med mera.

Till höger kan du se en snabböversikt på hur din 
kåravgift används. Diagrammet baseras på 310 
kronor, det vill säga summan som heltidsstudenter 
betalar. 

Kort och koncist går din kåravgift till följande:
 
• 20 SEK går direkt till din Studerandeförening 

(HI TECH, HÄLSO, JSA eller LOK).

• 124 SEK går till Studentkårens kärnverksamhet. 
Det täcker personalkostnaderna som berör 
Ordföranden, Vice Ordföranden och de 4 
kårgeneralerna. Dessa arbetar på många olika 
plan för studenterna, till exempel sitter de i en 
rad olika styrelser där studentfrågor behandlas. 
De ger även individuellt stöd till studenter i 

DITT MEDLEMSSKAP ÄR VIKTIGT!

till exempel bostad- och utbildningsfrågor. 
Därutöver går en del till nationellt 
studentinflytande genom medlemskap i 
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

• 27 SEK går till integrationsarbete, däribland 
Buddy- och Kontaktfamiljsprogrammen. Allt 
för att svenska och internationella studenter 
ska känna sig välkomna och trygga.

• 31 SEK går till kårens informationsarbete. Det 
kan röra allt från hemsidan, marknadsföring av 
olika aktiviteter och arrangemang samt utskick 
till nya studenter.

• 54 SEK går till administration och 
studentservice. Det är kostnader som uppstår 
för att driva kårens bokföring, medlemsregister 
och utskick. För att ge medlemmarna en bra 
service finns Studentservice i Studenternas 
Hus.

• 28 SEK går till insparken. Det är kostnader för 
samordning av insparken samt utbildning av 
faddrar, men också direkta kostnader för alla 
aktiviteter.

• 26 SEK utgör stöd till studenternas 
föreningsliv på Jönköping University. Det är 
både direkt ekonomiskt stöd men även stöd i 
form av tillgång till lokaler och rådgivning.     

Din Studerandeförening - 20 SEK

Studentkårens kärnverksamhet - 124 SEK

Integrationsarbete - 27 SEK

Informationsarbete - 31 SEK

Administration och studentservice - 54 SEK

Insparken - 28 SEK

Föreningsliv - 26 SEK


