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Studentkåren 2013

Olof Unegård

GIH:s studentkår tillhör en av Sveriges äldsta och mest ärevördiga stu-
dentkårer. Anorna går tillbaka till 1938, då det för första gången bildad-
es en gemensam studentsammanslutning, under namnet GCI:s elevkår. 
I hela 72 år var det obligatoriskt för samtliga elever (idag kallade stu-
denter) att tillhöra kåren och kåren hade att ”i enlighet med institutets 
stadgar främja studierna samt bland medlemmarna alstra och vidmakt-
hålla en god kamratanda”.

Under de senaste 25 åren har ändrade förutsättningar präglat stu-
dentkårsarbetet i allmänhet och för GIH:s studentkår i synnerhet. Un-
der läsåret 1999/2000 fattade rektor beslut om att ge ett ekonomiskt 
bidrag till studentåren, för att möjliggöra anställningen av en heltids-
anställd kårkanslist, som ett led i att stärka studentinflytandet vid GIH. 
Detta bidrag har möjliggjort en väsentlig förstärkning av studentkårs-
arbetets kvalitet och bredd. I rektorsbeslutet, som under åren förstärkts 
och breddats ytterligare, står att läsa att ”kanslisten skall som huvudin-
riktning stärka studentinflytandet vid GIH samt stimulera GIH-stu-
denterna att mer aktivt engagera sig i verksamheten vid högskolan och 
ge dem stöd i det avseendet”. Kårkanslisten är idag navet av kårarbe-
tet vid högskolan och ger service åt såväl studenter som personal, samt 
stöttar studentkårens styrelse i dess utbildningsbevakning och -påver-
kan. Det är inte sällan som en före detta student tar anställning som 
kårkanslist och mellan åren 1999 och 2013 har studentkåren haft elva 
olika kanslister, varav sex har varit kvinnor och fem har varit män.

År 2010 avskaffades kårobligatoriet, vilket innebar att studenter inte 
längre var tvungna att vara ansluten till en studentkår. För Sveriges alla 
studentkårer innebar detta en ny verklighet, där högre krav ställs på att 
synliggöra verksamheten och för att göra arbetet transparent. GIH:s 
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studentkårs ställning är dock fortsatt stark och kåren, givet dess stor-
lek, tillhör Sveriges starkaste studentkårer sett till andelen anslutna 
medlemmar. Andelen anslutna medlemmar har legat mellan 70-80% av 
högskolans alla studenter. 

Studentkåren vid GIH har idag en enorm bredd på verksamheten. 
De mest uppskattade inslagen är de månatligen återkommande Baro-
metrarna, en tävling mellan klasserna i olika idrottsgrenar som följs upp 
av tillhörande studentpubar senare samma kväll. Studentkåren, till-
sammans med sin systerförening GIH Idrottsförening, anordnar också 
större resor till olika studentmästerskap, där GIH ofta brukar gå långt 
samt, inte minst, den årliga GIH-kampen. GIH-kampen är en turne-
ring där GIH:s studenter ställs mot studenterna vid idrottsinstitutio-
nen vid Örebro Universitet, tidigare kallat GIH Örebro. Vartannat år 
arrangeras tävlingen i Stockholm och vartannat år i Örebro. Därutö-
ver anordnar kårens klubbmästeri den årligt återkommande Insparcen, 
uppskattade nollningsaktiviteter för nya studenter, de anordnar ock-
så studentkryssningar varje Lucia samt hjälper till att anordna GIH:s 
herr- och dammiddagar. Herr- och dammiddagarna är en tradition där 
högskolans damer varje hösttermin anordnar show och middag för hög-
skolans herrar och varje vårtermin ger herrarna igen med samma mynt. 
Studentkåren säljer också ett brett utbud av kurslitteratur samt sin all-
deles egna klädkollektion. Studentkårerna har fortsatt starkt stöd i lag 
och förordning att tillvara ta studenternas intressen, både vad gäller ut-
bildningens kvalitet och studiesocial verksamhet, och inte minst GIH:s 
studentkår går en ljus framtid till mötes.

GIH-kampen Stockholm – Örebro 2014. 
Foto: Studentkåren vid GIH.

Barometertävling.
Foto: Studentkåren vid GIH.
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Utspark. Foto: Studentkåren vid GIH.

GIH:s lag i Akademiska Rodden 
2005. Studentlaget bestod av Lag 
Schölin och personallagen av Lag 
Schantz och Lag Hagström.  
Foto: GIH:s hemsida.


