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REGLER FÖR VERKSAMHETSSTIPENDIER 
Denna regel är antagen av kårstyrelsen den 4 juni 2015. 

Allmänt 
Umeå studentkår har en bred verksamhet grundad i det studentfackliga uppdraget. I arbetet med 
studenters rättigheter, medlemsförmåner och ett stärkt studentliv vid Umeå universitet, spelar 
kårens hela organisation, med dess kårsektioner, kårföreningar och akademiska föreningar, en 
central roll. 

Verksamhetsstipendiet syftar till att främja initiativ som stärker studentlivet och ger ett mervärde i 
kårmedlemskapet. Stipendiet ska kunna vara en hjälp vid uppstart av nya arrangemang men också 
en möjlighet för återkommande arrangemang att få en ekonomisk grund att stå på. 

Ansökningar till enskilda arrangemang 
Medlemmar, kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar inom Umeå studentkår är 
berättigade till att ansöka om verksamhetsstipendier. Verksamhetsstipendier kategoriseras till två 
kategorier: bildning samt socialt. 

Verksamhetsstipendier kan sökas under fyra ansökningsperioder per år. Sektionsnämnden svarar 
för att fastställa ansökningsperioderna vid verksamhetsårets inledande sammanträde. 

Information om verksamhetsstipendier ska utgå på såväl svenska som engelska. 

Beviljande 
- Sektionsnämnden bör under ett år sträva efter att bevilja ansökningar jämnt mellan 

kategorierna bildning och socialt. 

- Sektionsnämnden ska ta särskild hänsyn till ansökningar för arrangemang på andra orter 

än Umeå, vid vilka Umeå universitet bedriver utbildning. 

- Sektionsnämnden ska vid beslut beakta den ansökta summan i förhållande till antalet 

kårmedlemmar som arrangemanget riktar sig till.  

- Ansökningar kategoriserade socialt får beviljas i det fall arrangemanget riktar sig mot 

kårmedlemmar. 

- Ansökningar kategoriserade bildning får beviljas i det fall arrangemanget riktar sig mot 

kårmedlemmar eller om kårmedlemmar inbegrips av en förmån kopplat till 

arrangemanget. 

Återkoppling och rapportering 
Beviljad ansökan måste efter arrangemangets genomförande till sektionsnämnden inkomma med 
redovisning om hur verksamhetsstipendiet använts. I det fall sektionsnämnden anser att 
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verksamhetsstipendiet har använts på ett annat sätt än vad som angetts i ansökan äger 
sektionsnämnden rätt att återkräva utbetalat belopp. 

Ansökningar till återkommande arrangemang 
Medlemmar, kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar inom Umeå studentkår är 
berättigade till att ansöka om stöd till återkommande arrangemang. Stöd till återkommande 
arrangemang beslutas av kårstyrelsen, och i den mån kårstyrelsen inte finner budgetutrymme i 
befintlig budget även av kårfullmäktige. Återkommande arrangemang kategoriseras till två 
kategorier: bildning samt socialt. 

Stöd till återkommande arrangemang kan sökas under fyra ansökningsperioder per år, vilka 
sammanfaller med verksamhetsstipendiernas ansökningsperioder. 

Information om stöd till återkommande arrangemang ska utgå på såväl svenska som engelska. 

Återkoppling och rapportering 
Beviljad ansökan måste efter arrangemangets genomförande till sektionsnämnden och kårstyrelsen 
inkomma med redovisning om hur verksamhetsstipendiet använts. I det fall kårstyrelsen anser att 
verksamhetsstipendiet har använts på ett annat sätt än vad som angetts i ansökan äger kårstyrelsen 
rätt att återkräva utbetalat belopp. 

Sektionsnämnd 
Verksamhetsstipendiet handhas och beslutas av sektionsnämnden. Sektionsnämnden består av en 
ledamot från vardera kårsektion samt ansvarig för medlemsnytta, som också fungerar som 
sektionsnämndens ordförande. Sektionsstyrelserna ansvarar för att utse och entlediga ledamöter. 

Sektionsnämndens administration handhas av organisationssekreteraren. Sektionsnämndens 
budget för verksamhetsstipendier fastslås av kårfullmäktige. 

Sektionsnämnden ska sammanträda vid verksamhetsårets början samt i anslutning till 
ansökningsperiodernas slut. Vid sammanträden ska beslutsprotokoll föras. 

Sektionsnämnden svarar för att 

- besluta om verksamhetsstipendieansökningar. 

- bereda ansökningar för återkommande arrangemang. 

- diarieföra verksamhetsstipendieansökningar. 

- följa upp redovisningen av hur stipendiemedlen använts. 

- rapportera om fattade beslut till kårsektioner och kårstyrelse. 

- vid behov fastställa ytterligare riktlinjer. 


