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Denna policy har fastställts av kårfullmäktige den 16 december 2014. 

Sfären runt Umeå studentkår omfattar en rad stiftelser, företag och föreningar 

(”organisationerna”), som antingen bildats, drivs eller förvärvats av Umeå studentkår. För att 

säkerställa att studentkårens intressen tas tillvara i dessa, samtidigt som organisationerna ska 

kunna känna en trygghet i vad som förväntas av dessa, författas denna policy i syfte att användas 

som grund vid de tillfällen Umeå studentkår på olika sätt ska ge direktiv till organisationerna. 

Vid de tillfällen Umeå studentkår har möjlighet att göra formella eller informella medskick till 

organisationerna, exempelvis ägardirektiv till aktiebolag, ska denna policy skickas som bilaga 

till det organisationsspecifika direktiv som författas vid det enskilda tillfället. I det fall inget 

specifikt direktiv författas ska ändå denna policy läggas som bilaga. 

För stiftelser och föreningar sammankopplade med Umeå studentkår, då inkluderat kårsektioner 

och kårföreningar, ska policyn beaktas i verksamheten och ligga till grund när företrädare för 

Umeå studentkår möter dessa organisationer. 

Umeå studentkår är en studentkår för studenter vid Umeå universitet som studerar vid 

samhällsvetenskaplig fakultet, humanistisk fakultet eller Lärarhögskolan. Umeå studentkårs 

huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 

förutsättningarna för studier vid Umeå universitet.1 Utöver detta har Umeå studentkår som syfte 

att främja sina medlemmars väl.2 Alla organisationer som inbegrips i den sfär som utgår ifrån 

Umeå studentkår bör vara införstådda i och agera för att vara behjälpliga i att uppfylla dessa 

syften. 

Umeå studentkår är en medlemsorganisation. Detta innebär att Umeå studentkår, och 

organisationerna som inbegrips i den sfär som utgår ifrån Umeå studentkår, ska arbeta för att 

premiera kårmedlemskapet. Att erbjuda olika förmåner för studenter är beaktansvärt, men sedan 

1 4 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434): ”En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i 

utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.” 
2 1 kap. 4 § Umeå studentkårs stadgar: ”Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i 

utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars 

väl.” 
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kårobligatoriets avskaffande så måste distinktionen mellan kårmedlemmar och studenter göras, 

varför medlemsnytta är det centrala begreppet, i syfte att öka medlemskapets värde. 

Umeå studentkår tror på solidaritet mellan olika studentkårer, varför förmåner riktade gentemot 

kårmedlemmar även från andra studentkårer ses som positivt. Primärt fokus ska dock alltid vara 

gentemot Umeå studentkårs medlemmar. 

Umeå studentkår har ett varumärke som är omfattande och brett. I många fall så finns ingen 

distinktion mellan organisationer initierade eller skapade av Umeå studentkår och studentkåren. 

Med anledning av detta så måste alla organisationer som inbegrips i den sfär som utgår ifrån 

Umeå studentkår ha i åtanke hur dess verksamheter påverkar studentkåren. 

Misstänker organisationen att en verksamhet har potential att skada Umeå studentkårs 

varumärke eller på något annat sätt påverka medlemmarnas, studenternas eller allmänhetens 

förtroende för Umeå studentkår, ska alltid Umeå studentkårs arbetsutskott (AU) kontaktas och 

rådgöras med. 

Umeå studentkår är en studentkår för alla. För att vara en studentkår för alla måste (potentiella) 

medlemmar Umeå studentkår också uppfattas som sådan. Det är därför av största vikt att alla, 

oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, religion, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation 

eller ålder, känner sig välkomna i studentkåren. För Umeå studentkår är det oacceptabelt om 

individer känner sig det minsta ovälkomna av anledningar som har att göra med tidigare listade 

diskrimineringsgrunder. Umeå studentkårs toleransnivå för frågor eller ärenden som ställer sig 

i eller kan uppfattas ställa sig i kontrast till ovanstående är därför obefintligt. 

Umeå studentkår är en studentkår med fokus på såväl nutid som framtid. Att lösa de aktuella 

frågorna är lika viktigt som att arbeta långsiktigt med påverkansarbete, vilket har sin grund i att 

förbättra universitetet och studielivet för framtida studenter. 

Klimatförändringarna och miljöförstörelsen hotar det framtida samhället – därför hotar det 

också de framtida studenterna. Umeå studentkår ser därför vikt i att organisationerna som 

inbegrips i den sfär som utgörs av Umeå studentkår arbetar miljömässigt långsiktigt. 


