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ARBETSORDNING FÖR KÅRSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT OCH DÄRUNDER STÄLLDA ORGAN 

Denna ordning är fastställd av kårstyrelsen den 14 april 2015, därefter reviderad den 12 maj 2015 
samt den 15 mars 2016. 

Kårstyrelsens arbetsutskott har fyra underställda, rådgivande organ: Ledningsrådet, Gupp, 
Sektionsnämnden (äger dock beslutsrätt i frågor inom nämndens område) samt Personalmötet. 
Dessa fyra organ har var sina funktioner: 

Ledningsråd: Övergripande fokus på ledningsfrågor inom organisationen. 

Gupp: Övergripande fokus på utbildningsfrågor. 

Sektionsnämnd: Övergripande fokus på gemensamma studiesociala aktiviteter samt lokaler. 

Personalmöte: Övergripande fokus på kårkansliet. 

Mötescykeln för dessa ser för en fyraveckorsperiod ut som följande: 

Första veckan Andra veckan Tredje veckan Fjärde veckan 

AU AU AU AU 

Personalmöte Gupp Ledningsråd 

Sektionsnämnd 

Gupp 
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Arbetsordning för arbetsutskottet 

Kårstyrelsens arbetsutskott består av kårordföranden, vice kårordföranden med ansvar för 
utbildningsfrågor samt vice kårordföranden med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor. 
Ansvarig för medlemsnytta är ständigt adjungerad.  

Arbetsutskottet ska sammanträda varje vecka. Arbetsutskottet är beslutsmässigt med minst två (2) 
ledamöter närvarande. Beslut fattas med relativ majoritet samt ska protokollföras och justeras av 
samtliga deltagande i beslutet. Beslut fattade av arbetsutskottet ska meddelas kårstyrelsen vid 
nästkommande sammanträde. 

Arbetsutskottet har, enligt delegationsordning, särskilt ansvar att: 

- Utse studeranderepresentanter i de fall nominerade ej överstiger antalet platser. 

- Fastställa yttranden i remissärenden eller dylikt. 

- Besluta om inköp eller andra ekonomiska åtaganden överstigande ½ prisbasbelopp 

- Fatta beslut på kårstyrelsens vägnar i frågor som inte tål uppskov. 

- Besluta om till vilka parter fattade beslut ska expideras. 

Därutöver åläggs arbetsutskottet att: 

- Veckovis 

o Som meddelandepunkter informera om de beslut som fattats av kårordförande, 

vice kårordförandena samt ansvarig för medlemsnytta enligt delegationsordning, i 

syfte att dokumentera fattade beslut. 

o Följa upp medlems- och studentstatistik (kanslist). 

o Planera och lägga upp tidsplan för utgående skrivelser eller remisser. 

- Månadsvis 

o Följa upp handlingsplan. 

o Följa upp budget (ordförande och kanslichef). 

o Följa upp studeranderepresentanternas aktivitetsgrad (organisationssekreterare). 

Särskilt ansvarig står nämnd i parantes. I övriga fall ansvarar samtliga ledamöter. 
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Handläggningsordning för remiss- och delningsyttranden 

1. Mottagare av remiss meddelar arbetsutskottet om remissen. Mottagaren rekommenderar 

huruvida studentkåren bör ta ställning i frågan. 

2. Arbetsutskottet beslutar huruvida studentkåren ska ta ställning i frågan. Om arbetsutskottet 

beslutar att inte ta ställning uppdras kårordförande att författa ett avståendeyttrande, vilket 

tillsänds remissens avsändare. 

3. Arbetsutskottet utser en yttrandeförfattare för utformandet av remissyttrandet. 

4. Arbetsutskottet fastställer ett sista datum för vilket remissyttrande ska vara färdigställt. 

5. Arbetsutskottet utser även en person, studentombud som presidial, för att utforma en 

svensk och engelsk sammanfattning, i syfte att på ett enkelt och lättbegripligt sätt förklara 

remissen och studentkårens yttrande för medlemmar och studenter. 

6. När remissyttrandet är färdigställt beslutar arbetsutskottet om fastställande. I samband med 

detta beslut ska det framgå vilka instanser som ska motta remissyttrandet. Remissyttrandet 

ska, i de fall remissen avsänts eller vidarebefordrats från Umeå universitet, som minst 

tillsändas handläggare och registrator.  

Yttrandeförfattaren svarar särskilt för att: 

- Kontinuerligt rådfråga Gupp i remisser som rör utbildningen eller studenternas situation. 

- Samverka med relevanta kårsektioner eller -föreningar i de fall remissen särskilt behandlar 

särskild utbildning. 

- I tid innan fastställandet informera personen utsedd att utforma sammanfattningen, så att 

denne kan planera sin uppgift. 
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Arbetsordning för ledningsrådet 

Vid ledningsrådet deltar arbetsutskottet, ordförande för kårens sektioner samt gruppledare i 
kårfullmäktige. 

Ledningsrådet ska behandla frågor av gemensamt intresse, med fokus på ledningen av hela 
organisationen. Det är viktigt att hela organisationen är delaktig och jobbar med gemensamma 
målsättningar. 

Ledningsrådet sammanträder en gång var fjärde vecka, och vid mötena ska minnesanteckningar 
föras. Syftet med ledningsrådet är först och främst att uppmuntra ett öppet diskussionsklimat inom 
kåren och skapa tydliga kopplingar mellan kårens olika delar. 

Ledningsrådet ska löpande: 

- Diskutera verksamhetens inriktning och hur kåren som helhet kan utvecklas som 

organisation 

- Kommande händelser och aktiviteter för studenter och medlemmar. 

- Diskutera i övrigt frågor av gemensamt intresse. 

Därutöver ska ledningsrådet: 

- Årligen avhandla kårstyrelsens operativa plan 

- Årligen fastställa förslag till modell för verksamhetsmedel till kårsektionerna 

- Årligen avhandla kårstyrelsens budget 

- Vart tredje år avhandla kårens strategiska plan 

Dessutom ansvarar följande funktioner särskilt för att: 

- Informera om relevanta beslut fattade av kårfullmäktige, kårstyrelsen eller dess 

arbetsutskott (kårordförandeämbetet). 

- Informera om relevanta beslut fattade av sektionsstyrelser (kårsektionsordföranden)  
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Arbetsordning för sektionsnämnden 

Sektionsnämnden består av ansvarig för medlemsnytta, särskilt utsedda personer från 
kårsektionerna samt vid behov arbetsutskottet. 

Sektionsnämnden fungerar som ett beslutande organ i frågor rörande sektionsgemensamma 
aktiviteter, uppstart av nya aktiviteter samt arbete gemensamma samlings- eller verksamhetslokaler. 

Sektionsnämnden sammanträder en gång var fjärde vecka, och vid mötena ska minnesanteckningar 
föras. Syftet med sektionsnämnden är att verka för fler aktiviteter inom organisationen och ett 
riktat arbete kring gemensamma lokaler. 

Budgetutrymme för sektionsnämnden fastställs årligen av kårfullmäktige i kårstyrelsens budget och 
i det fall att medel kvarstår till sektionsnämndens förfogande vid verksamhetsårets slut ska dessa 
tillfalla nämnden att förfoga över och nya medel tillskjutas för det kommande verksamhetsåret. 

Sektionsnämndens arbete omfattar tre delar: 

Bidrag till uppstart av aktiviteter: 

- Sektionsnämnden har att, varje termin, utlysa verksamhetsstipendier i syfte främja uppstart 

av nya aktiviteter på Campus. 

- Formerna för bedömning av ansökningar, utlysning om möjlighet att söka 

verksamhetsstipendier och tillgängliga medel för dessa stipendier, fastställs av 

sektionsnämnden och ska rymmas inom fastställda budgetramar. 

Bidrag till löpande verksamheter: 

- Sektionsnämnden ska verka för fler sektions- och föreningsgemensamma verksamheter 

inom Umeå studentkår. Detta kan vara aktiviteter i egen regi, aktiviteter från en extern part 

eller aktiviteter som är årligen återkommande, som exempelvis Snow Wars och liknande. 

- Bidrag till sektionsgemensamma aktiviteter ska rymmas inom fastställda budgetramar. 

Gemensamma samlings- eller verksamhetslokaler: 

- Sektionsnämnden ska löpande verka för fler samlings- eller verksamhetslokaler i syfte att 

stärka studentlivet och skapa en ökad gemenskapskänsla inom kåren, över sektions- och 

föreningsgränser. 

- Ekonomiska insatser för att etablera samlingslokaler ska i normalfallet rymmas inom 

nämndens budgetram. I det fall att de ekonomiska insatserna förutsätter återkommande 

kostnader såsom hyra eller mer omfattande insatser i form av ombyggnation, inköp av 

möblemang eller motsvarande, ska äskande göras till arbetsutskottet. 

- Ekonomiska insatser för att etablera verksamhetslokaler i form av caféer, kårpubar, kårhus 

eller motsvarande, ska hanteras i särskild ordning och ej belasta nämndens budget. 

Därutöver svarar sektionsnämnden för att: 

- Diskutera övriga studiesociala frågor av relevans för nämnden. 
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Arbetsordning för Gupp 

Gupp – gemensamma uppdrag – består av vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor, 
vice kårordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor, studentombuden samt 
kårordförande. 

Gupp fungerar som rådgivande för kårstyrelsens arbetsutskott i frågor som rör utbildningen eller 
studenternas situation. Därutöver ansvarar Gupp för att diskutera och stödja studentombuden i 
deras uppdragsutövning. 

Gupp leds av vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor, eller vid dennes frånfälle av 
vice kårordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor. Organet sammanträder 
varannan vecka, dock inte så att personalmöte och Gupp sammanfaller på en och samma vecka, 
och vid mötena ska minnesanteckningar föras. 

Ledamöterna i Gupp ansvarar för att vid varje sammanträde: 

- Diskutera utformningen av studentkårens remissyttranden i de fall de rör utbildningen eller 

studenternas situation. 

- Diskutera studentfall av speciell karaktär, i stödjande eller informerande syfte, i de fall de 

inte tål uppskov till nästa GutBev-sammanträde. 

- Rapportera från organ vid universitetet där ledamoten sitter som studeranderepresentant. 

I de fall ledamoten har information som rör övriga ledamöter, men inte hinner invänta ett 

Gupp-sammanträde, ska ledamoten informera övriga ledamöter per e-brev. 

Därutöver svarar Gupp för att: 

- Utse Umeå studentkårs stora priser – Umeå studentkårs pedagogiska pris samt Umeå studentkårs 

studievägledarpris. 

- Utforma studentkårens informationsmaterial, i den mån informationen avser utbildningen 

eller studenternas situation. 

- Planera och genomföra studentfackliga utbildningsdagar. 

- Planera och genomföra SAMO-träffar, samt delta i arbetet kring HSAMO-/SAMO-

utbildningen. 

- Planera och genomföra projekt som rör utbildningen eller studenternas situation som 

utförs på uppdrag av kårfullmäktige, kårstyrelsen, kårstyrelsens arbetsutskott eller Gupp 

självt. 

- Arbeta fram och fastställa Gupps årsberättelse. 

- Ansvara för en gemensam överlämning inför nästa verksamhetsår.  
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Arbetsordning för personalmötet 

Vid personalmötet deltar tjänstemännen/kanslipersonalen, studentombuden, presidiet och övriga 
av kårstyrelsen arvoderade. I kåridoren stationerade representanter från Folkuniversitetet kan även 
inbjudas att delta. 

Personalmötet ska behandla frågor av gemensamt intresse, såväl interna som frågor i syfte att 
informera om studentkårens kommande aktiviteter. Det är viktigt att hela organisationen är och 
känner sig uppdaterade om studentkårens förehavanden. 

Personalmötet sammanträder en gång var fjärde vecka, och vid mötena ska minnesanteckningar 
föras. 

Det åligger samtliga deltagare i personalmötet att informera om: 

- Kommande händelser och aktiviteter för studenter och medlemmar. 

- Planerad frånvaro. 

- I övrigt frågor av gemensamt intresse. 

Därutöver ska personalmötet: 

- Planera kommande marknadsföringsinsatser. 

- Diskutera interna arbetsmiljösynpunkter. 

- Diskutera för kåridoren i övrigt relevanta frågor. 

Dessutom ansvarar följande funktioner särskilt för att: 

- Informera om helg- eller personaldagar (kanslichef). 

- Informera om relevanta beslut fattade av kårfullmäktige, kårstyrelsen eller dess 

arbetsutskott (kårordförandeämbetet). 

- Informera om medlemsnyttiga aktiviteter (ansvarig för medlemsnytta). 

- Informera om sektionernas förehavanden (studentombud). 


