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REGEL OM MEDFINANSIERING AV PROFILMATERIAL 
Denna regel är antagen av kårstyrelsen den 4 juni 2015. 

Allmänt 

Umeå studentkår är en organisation bestående av dess kårsektioner och kårföreningar, som 

gemensamt verkar för att stärka studenters rättigheter men också för att skapa en stark samhörighet 

bland medlemmarna. Profilmaterial är en del i att lyfta fram organisationen som helhet men också 

dess enskilda delar, samtidigt som vi ger en förmån för den som väljer att teckna medlemskap i 

studentkåren. Därför är det också viktigt att kårstyrelsen tar ett medansvar i form av 

medfinansiering för det profilmaterial som kårsektionerna och deras kårföreningar tar fram. 

Medfinansiering av profilmaterial kan sökas av kårsektion, kårförening och akademisk förening. 

Beslut om medfinansiering fattas av kårstyrelsens arbetsutskott efter inkommen ansökan, och 

villkoras alltid med ett maxbelopp (enligt nedan) och motprestation (enligt endan). 

Medfinansiering av profilmaterial ska ställas gentemot profilmaterialets art och tidigare beslut om 

delfinansiering. Medfinansieringen utgår utöver det verksamhetsmedel kårsektionen, kårföreningen 

eller den akademiska föreningen erhåller. 

Maxbelopp 

Medfinansiering medges inte för mer än 50 % av materialkostnaden. Medfinansiering medges inte 

heller för belopp högre än medlemsantalet och antalet inköpsexemplar. 

Produkt Medlemsantal1 Antal inköpsexemplar 

Väskor 20 kr 5 kr 

Övrigt, inkl. tygpåsar 5 kr 5 kr 

Exempel A: 

Kårförening A har 100 medlemmar och vill ha medfinansiering för 120 väskor om 200 kr styck, 

totalkostnad 24 000 kr. Medfinansiering kan därför som mest medges till den summa som är minst 

av 50 % av totalkostnaden (24 000 * 0.5 = 12 000) och den summa som framkommer enligt ovan 

(100 * 20 + 120 * 5 = 2 600), det vill säga 2 600 kr. 

1 Medlemsantalet fastställs efter medlemsregistret. Kårsektionerna ansvarar för att aktuella program- och kurskoder 

kopplas till rätt kårsektioner och kårföreningar. För akademiska föreningar fastställs medlemsantalet efter senaste 

medlemsförteckningen, till vilken enbart medlemmar i Umeå studentkår räknas. För kårföreningar del av kårsektionen 

Umpe ansvarar kårstyrelsens arbetsutskott för att, i samråd med Umpes presidum, schablonmässigt avgöra 

kårföreningarnas medlemsantal, i det fall medlemsregistret inte medger automatisk indelning. 



Regel 

Wilmer Prentius 

Kårordförande 

2015-05-21 

 

 

 

Umeå studentkår 

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 

070-686 90 10 

ordf@umeastudentkar.se Sidan 2 av 2 

Exempel B: 

Kårförening B har 30 medlemmar och vill ha medfinansiering för 50 tygpåsar om 20 kr styck, 

totalkostnad 1 000 kr. Medfinansiering kan därför som mest medges till den summa som är minst 

av 50 % av totalkostnaden (1 000 * 0.5 = 500) och den summa som framkommer enligt ovan (30 

* 5 + 5 * 5 = 175), det vill säga 175 kr. 

Motprestation 

För att medfinansiering ska medges måste kårsektionen, kårföreningen eller den akademiska 

föreningen i fråga i närhet till sin egen logotyp trycka studentkårens ”en del av”-logotyp. Kostnaden 

för detta tryck är inräknat i medfinansieringsbeloppet. 

Vidare måste kårsektionen, kårföreningen eller den akademiska föreningen tillse att profilmaterialet 

delas ut som medlemsförmån (genom rabatt eller exklusivitet) alternativt i direkt medlemsvärvande 

syfte.  


