STUDENTKÅREN BLIR FÖRENING
- vad innebär det för studenterna?

I våras förlorade Studentkåren
sin kårstatus till Stockholms
Universitets Studentkår,
SUS och i september hölls ett
terminsmöte där styrelsens
medlemmar byttes ut. Femte
Statsmakten träffade nye
ordförande Simon Lundberg
direkt efter mötet.
text & foto: sara fröhling lind
tidigare i år ansökte presidiet i JMK
Studentkår om förnyat kårmedlemskap. Detta görs vart tredje år, och nu
var alltså dags igen. Ansökan fick dock
avslag, och trots en överklagan förlorade Studentkåren sin kårstatus.
– Den stora skillnaden är att vi förlorar
det studentpolitiska ansvaret, det styrs
nu av SUS, säger Simon Lundberg efter
att precis blivit vald till ny ordförande i
det som blir JMK Studentförening.
– I övrigt kommer det se ut ungefär
som innan. Vi kommer få pengar från
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SUS som gör att vi kan fortsätta driva
viktiga verksamheter som JMK Radio
& TV och Femte Statsmakten. Även
pubverksamheten kommer finnas kvar.
Simon menar att föreningen fortfarande kommer finnas på plats på JMK.
Man kan fortfarande vända sig till
presidiet, eller övriga medlemmar i
styrelsen, med frågor och funderingar.
Rör frågorna studentpolitiken kommer
föreningen, istället för att komma med
direkta svar, fungera som en mellanhand och vidarebefordra frågan till
SUS.
– Vi finns fortfarande där för studenterna och hjälper till så gott vi kan.
simon var tidigare sekreterare och
marknadsansvarig i Studentkåren och
medger att han i våras var lite orolig,
då de förlorade sin kårstatus.
– Jag tyckte det var lite småaktigt av
Stockholms Universitet att ta bort vår
kår, men efter förhandlingar med SUS
tror jag detta kan bli riktigt bra.
Han berättar vidare om hur SUS varit
väldigt tillmötesgående och att de stöttar det som ska bli JMK Studentfören-

ing, både ekonomiskt och med positiv
attityd.
– Vi må ha förlorat vår kårstatus till
SUS, men för att ta del av livet på JMK
bör man inte tveka en sekund på att
gå med vår förening. Det är genom
den man som student kommer närmre
inpå det som rör journalistik och
media, får praktiska erfarenheter och
utvecklar både sig själv och verksamheten.
på frågan om hur det känns att vara
ny ordförande svarar Simon att det är
med glädje han tar över rollen, efter
tidigare ordförande Mico Gujic.
– Det var inte helt oväntat, eftersom jag
haft en plats i presidiet sedan tidigare.
Men det är ändå mycket nytt, vilket
känns spännande.
Simon delar med sig av sina mål att få
fler studenter engagerade i föreningen,
kanske till och med starta ett bredare
samarbete med hela IMS.
– De har föreningar på både film- och
modeprogrammen, och det vore spännande att se hur en sammanslagning
till ett större råd skulle fungera.

