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Hedersmedlemskap i Umeå studentkår 
Umeå studentkår är en organisation med ett huvudsakligt fokus: att bedriva ett starkt 
studentinflytande och att vara en stark studentröst vid Umeå universitet. Vi har varit 
framgångsrika i detta under de femtio år kåren vuxit fram och lyckats stärka studenternas 
rättigheter i Umeå. 

Huvuddelen av framgångarna kan tillskrivas alla de tusentals studentrepresentanter som genom 
åren drivit igenom många av de rättigheter som studenter i dagsläget kan åtnjuta. Vi hade 
däremot inte varit lika framgångsrika om det inte vore för de personer inom universitetsvärlden 
som ser nyttan med studenternas röst och ser oss som en likvärdig mot- och medpart i att skapa 
och upprätthålla kvalitativa utbildningar. Det handlar inte om att vara överens i alla sakfrågor 
utan snarare dela synen på att det vi alla gör är med universitetets, och därmed också 
studenternas, bästa i åtanke. 

Umeå studentkår har en hedersutmärkelse, i form av Lauramedaljen, som tilldelas personer som 
gjort betydande insatser inom vår egen verksamhet. Hedersmedlemskapet är en hedersutmärkelse 
i syfte att uppmärksamma personer inom universitetet som genom åren varit en stor resurs för 
Umeå studentkårs studentfackliga arbete, främjat studentinflytande och stärkt Umeå studentkårs 
position vid universitetet.  Hedersmedlemskap är något som förekommer vid flera andra kårer 
och är ett sätt att visa att vi som studentföreträdare också uppmärksammar goda exempel vid 
universitetet. 
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Reglemente avseende hedersmedlemskap 
Hedersmedlemskapet är en hedersutmärkelse i syfte att uppmärksamma personer inom 
universitetet som genom åren varit en stor resurs för Umeå studentkårs studentfackliga arbete, 
främjat studentinflytande och stärkt Umeå studentkårs position vid universitetet.  

§1. Definition och valbarhet  

Till hedersmedlem kan sådan person väljas som i hög grad främjat studentinflytande och 
Umeå studentkårs verksamhet. 

§2. Ej valbar  

Till hedersmedlem får inte nuvarande eller tidigare Umeå studentkårsaktiva väljas för 
insatser som ingår i postens åtagande. 

§3. Nominering  

Förslag sker till kårstyrelsen som fattar beslut om nominering till kårfullmäktige. Alla 
medlemmar i Umeå studentkår kan lämna förslag till hedersmedlemmar. 

§4. Val  

Hedersmedlem kan endast utses av Umeå studentkårs fullmäktige. 
Faller förslaget, noteras varken förslag eller beslut i protokoll. 

§5. Rättigheter och skyldigheter  

Hedersmedlem har varken rättigheter eller skyldigheter gentemot Umeå studentkår. 
Hedersmedlem äger ej rösträtt i kårval eller motsvarande, samt är inte valbar till 
förtroendeuppdrag inom Umeå studentkår. Hedersmedlem är befriad från avgifter, under 
förutsättning att personen ej är aktiv studerande. 

§6. Återkallelse  

Hedersmedlemskap kan återkallas genom fullmäktigebeslut. 
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