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ORGANISATIONSORDNING 
”Verksamheten i kårstyrelse, kårsektioner och tjänstemannastrukturen ska vara organiserat enligt en 
organisationsordning fastställd årligen av konstituerande kårfullmäktige (14 §).”, 8 kap. 13c § Umeå 
studentkårs stadgar. Organisationsordningen ska beskriva och konkretisera funktioner och organ 
inom studentkåren, för att på så sätt bidra till transparens, långsiktighet och stabilitet i 
organisationen över tid, genom att på ett tydligt sätt definiera studentkårens struktur. 

Organisationsordningen definierar därför det som regleras i stadgarna: stadgarna stipulerar till 
exempel att studentkåren ska vara indelad i sektioner efter medlemmarnas studieinriktning, 
organisationsplanen fastställer vilka sektioner studentkåren är indelad i och sektionernas 
studieinriktning. 

Denna ordning har fastställts av kårfullmäktige den 23 maj 2018. 
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Kårfullmäktige 
Kårfullmäktige är studentkårens högst beslutande organ. Kårfullmäktige ansvarar för kontroll av 
kårstyrelsens och kårsektionernas förehavanden samt beslutar om strategiska och principiellt 
viktiga frågor. Kårfullmäktige ansvarar särskilt för att fastställa strategisk plan, operativ plan, 
budget och organisationsordning. 

Kårfullmäktige leds av talman och vice talman. De 31 ledamöterna utses årligen via listval av 
studentkårens medlemmar. 

Kårfullmäktiges funktion regleras i 8–9 kap. Umeå studentkårs stadgar, dess uppgift specifikt i 8 
kap. 13–17 §§ stadgarna. 

Kårfullmäktige sammanträder under minst fyra tillfällen under året. Extra fullmäktige kan 
sammankallas för särskild fråga. Vid de fyra ordinarie tillfällena ansvarar kårfullmäktige att de 
punkter som listas i 8 kap. 14–17 §§ Umeå studentkårs stadgar behandlas. 

Strategisk plan 

Den strategiska planen fastställs var tredje år under vårfullmäktige. Planen innehåller de 
övergripande målen, visionerna och inriktningen för organisationen under den kommande 
treårsperioden. Genom den strategiska planen skapas en långsiktighet i studentkårens åtaganden, 
samtidigt som det för medlemmarna skapas transparens i organisationen. 

Den strategiska planen fastställs med kvalificerad majoritet, för att gynna breda och förankrade 
åtaganden. 

Den strategiska planen regleras i 8 kap. 13a § Umeå studentkårs stadgar. 

Operativ plan 

Den operativa planen bryter ner den strategiska planens långsiktiga mål i ettåriga delmål. 
Delmålen ska vara uppföljningsbara och konkreta, och beskriva de satsningar kårfullmäktige vill 
se för året. 

Den operativa planen regleras i 8 kap. 13b § Umeå studentkårs stadgar. 

Budget 

Budgeten läggs tillsammans med den operativa planen och utgör de ekonomiska ramarna för 
verksamheten. I de fall den operativa planen innehåller delmål som är kostnadsdrivande ska dessa 
kostnader upptas i budgeten. 

Kårstyrelsen 
Kårstyrelsen är operativt ansvarig för studentkårens verksamhet och utgör samverkansorganet för 
gruppledare och sektionsordföringar. Sammanträdesfrekvensen bör vara en gång i månaden. Den 
samverkande funktionen ska utgöra basen för studentkårens interna kommunikation och vara 
forumet där beslut förfinas och förankras. 
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Kårstyrelsen har också ansvaret för de förtroendevaldas och anställdas arbetsmiljö och 
arbetssituation. 

Kårstyrelsen leds av kårordföranden, och utses av kårfullmäktige vid konstituerande fullmäktige. 
Kårstyrelsens funktion regleras i 11 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

Arbetsutskottet samt presidiet 
Arbetsutskottet och presidiet ansvarar för studentkårens dagliga drift och verksamhet. 

De beslut som fattats på delegation av de förtroendevalda bör i största möjliga mån 
protokollföras som meddelande vid arbetsutskottet. 

Presidiet utgörs av de heltidsarvoderade kårstyrelseledamöterna, inklusive arbetsutskottet. 
Arbetsutskottet utgörs av kårordföranden och de vice kårordförandena. Arbetsutskottets 
funktion regleras i 12 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

Kårstyrelsen ansvarar för att fastställa arbetsordning för arbetsutskottet. 

Kårordförande 
Kårordföranden ansvarar för organisationens ledning och administration. Kårordföranden är 
också studentfackligt ansvarig för organen inom universitetsledningen, såsom ledningsråd, 
rektorsmöten och universitetsstyrelsen. 

Utöver detta ansvarar också kårordförande för externa relationer och intern kommunikation. 

Administration och organisationsstöd 
Administrationen och organisationsstödet består till stor del av tjänstemännen, vilka sköter 
administrativa spörsmål samtidigt som de fungerar som stöd till kårstyrelsen, studentombuden 
och kårsektionerna. 

Administrationen och organisationsstödet leds av kårordföranden och kanslichefen. 
Administrationen och organisationsstödet består av: 

- Ekonomi, med ansvar för bokföring och rapportering. 

- Organisation, med ansvar för dokumentation och arkivering. 

- Information och kommunikation, med ansvar för kommunikationsstrategier samt 
medlemsförmåner. 

- Kårexpedition, med ansvar för medlemsservice. 

- Övrig verksamheter, såsom uppdragsverksamhet. 
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Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor 
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor har ansvar för att samordna studentombudens 
verksamhet, genom arbetsledning och guppgruppen. Ansvarig för utbildningsfrågor är också 
studentfackligt ansvarig för universitetscentrala organ inom utbildningsområdet. 

GUPP 

Gupp – gemensamma uppdrag – är samlingsorganet för studentombuden. I Gupp diskuteras 
frågor av gemensamt intresse, för att ge informationsspridning och kompetensutveckling. 

Gupp bör sammanträda varannan vecka under ledning av vice ordförande för utbildningsfrågor 
som sammankallande. Ledningsansvaret för Gupp är delat med vice ordförande med ansvar för 
lika villkors- och arbetsmiljöfrågor för att tillse att studiesociala frågor och frågor rörande 
studenters situation samt utbildningsfrågor behandlas i ett gemensamt sammanhang och inte som 
separata frågor. Kårordförande deltar också i Gupp för att informera om ärenden som kommer 
att behandlas inom universitetsledningen samt för att hållas uppdaterad om studentkårens 
kärnverksamhet. 

Gupp ansvarar särskilt för de gemensamma projekt och frågor som Umeå studentkår driver. 
Dessa är de som beslutats av kårfullmäktige, kårstyrelsen, kårstyrelsens arbetsutskott, samt de 
som Gupp själva beslutar att driva. Varje termin ansvarar Gupp för att arrangera den 
studentfackliga utbildningsdagen och att vid varje verksamhetsår dela ut Umeå studentkårs 
pedagogiska pris och studievägledarpris. 

Kårstyrelsen ansvarar för att fastställa arbetsordning för arbetsutskottet. 

GutBev 

GutBev – enheten för grundutbildningsbevakning – är det kårövergripande samlingsorganet för 
studentombud/utbildningsbevakare samt ansvariga för studiesociala och utbildningsfrågor för de 
tre studentkårerna vid Umeå universitet. 

Organet syftar främst till kompentensutveckling och informationsspridning mellan studentombud 
och utbildningsbevakare, genom att var och till GutBev rapporterar sina pågående och nyss 
avslutade studentärenden och således informerar om, och söker stöd för, samt förankrar ärendets 
hantering. Vidare så syftar organet till att sprida information om aktuella frågor rörarande 
utbildning och studenters situation vid samtliga fakulteter/Lärarhögskolan samt på 
universitetsövergripande nivå. Därutöver ansvarar GutBev för det kårgemensamma projekt och 
frågor som drivs. Detta infattar samordning och förberedelse av frågor inför dialog med vice-
/prorektor med utbildningsansvar. Det är GutBev som ansvarar för författandet av 
studentfallsskrivelsen1 vart tredje år2 och tillser att den överlämnas till universitetsstyrelsen för 
beredning. GutBev ansvarar för att i dialog med både universitets- och fakultetsledningar tillse att 
åtgärder vidtas med anledningen av skrivelsens förslag samt följa upp dessa. 

                                                 

1 GutBev äger rätten att om så anses lämpligt, byta till annat namn på skrivelsen. 

2 Senaste skrivelsen författades våren 2013 varför nästa skrivelse ska avges våren 2016. 
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Ansvaret för att sammankalla GutBev och formerna för organet är understället diskussion och 
överenskommelser studentkårerna emellan inför varje nytt verksamhetsår. De år då 
sammankallandeansvaret för GutBev tillfaller Umeå studentkår är vice ordförande med ansvar 
för utbildningsfrågor som innehar detta uppdrag. 

Vice ordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor 
Vice ordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor har som ansvar att samordna 
och stötta studentombudens arbete i deras roll som HSAMO. Ansvarig för lika villkors- och 
arbetsmiljöfrågor är även studentfackligt ansvarig för universitetscentrala organ inom områden 
som lika villkor och studenters arbetsmiljö. 

HSAMO    –    Huvudstuderandearbetsmiljöombud 

Varje Studentombud på sektionsnivå har rollen som sin sektions 
huvudstuderandearbetsmiljöombud, HSAMO. Varje HSAMO har i sin tur ett antal 
studerandearbetsmiljöombud (SAMO) inom sitt verksamhetsområde. SAMO:s är i regel kopplade 
till en kårförening och/eller ett utbildningsprogram. Varje HSAMO ansvarar i sin tur för att 
samordna och stötta de SAMO:s som verkar inom deras verksamhetsområde. Regeln för 
systematiskt arbetsmiljöarbete stipulerar arbetsbeskrivningarna för HSAMO och SAMO. 

Ansvarig för medlemsnytta 
Ansvarig för medlemsnytta har som huvudansvar att fungera som en samlande länk mellan 
kårföreningar, kårsektioner och kårstyrelsen. Ansvarig för medlemsnytta leder bland annat 
sektionsnämnden som arbetar med sektionsgemensamma frågor, satsningar på föreningslokaler 
och uppstart samt drift av olika arrangemang. Ansvarig för medlemsnytta arbetar även löpande 
med externa samarbeten, utåtriktade arrangemang samt de lägenheter som studentkåren hyr ut. 

Studentombud 
Umeå studentkår ska arvodera sektionsstudentombud efter avtal med fakulteter/lärarhögskolan. 
För utbetalning av arvode och införskaffande av arbetsmaterial står kårstyrelsen. 

Umeå studentkår har avtal om utbildningsbevakning/studentombud för följande studentombud: 

Avtalspart Antal Ansvarsområde 

Humfak 1 Humsek 

Lärarhögskolan 1 Umpe 

Samfak 1 Betsek 

HHUS 

1 JF-sektionen 

Samsek 

Val av sektionsstudentombud beskrivs i regel för arvoderingar och arvoderingsnivåer. 
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Kårsektioner 
”Umeå studentkår är indelad i kårsektioner efter medlemmarnas studieinriktning eller ort. Om sektionsindelning 
beslutar kårfullmäktige efter samråd med kårsektionerna. Kårsektionerna har som syfte att bevaka och medverka 
i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet.” (5 kap. 1 § Umeå 
studentkårs stadgar) 

Kårsektionerna vid Umeå studentkår är indelade enligt följande: 

Grundutbildning 

Betsek Beteendevetarsektionen Samfak*: Sociologi, 
kognitionsvetenskap, psykologi, 
idrottsvetenskap, 
beteendevetenskap med inriktning 
mot IT-miljöer, personalvetenskap, 
pedagogik. 

HHUS Handelshögskolan i Umeå. 
Studentföreningen. 

Samfak*: Studenter vid 
civilekonomprogrammen och 
företagsekonomi. 

Humsek Humanistiska sektionen vid Umeå 
universitet 

Humfak*: Samtliga studenter vid 
fakultetetens utbildningsprogram och 
kurser. 

JF- 

sektionen 

Juridiska föreningen vid Umeå 
unversitet – sektionen. 

Samfak*: Juridik och rättsvetenskap. 

Samsek Samhällsvetarsektionen vid Umeå 
universitet 

Samfak*: Socialt arbete, statsvetenskap, 
freds- och konfliktstudier, statistik, 
systemvetenskap, kostvetenskap, 
måltidsvetenskap, gastronomi, 
kulturgeografi, samhällsplanering, 
nationalekonomi, genusvetenskap och 
ekonomisk historia. 

Umpe Umepedagogerna Lärarhögskolan: Samtliga studenter vid 
lärarhögskolans utbildningar. 

* Exkluderat studenter inom lärarutbildningen. 
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Forskarutbildning 

Doksek Doktorandsektionen vid Umeå 
studentkår 

Fakultetsövergripande: Samtliga 
forskarstudenter inom 
samhällsvetenskap, humaniora och 
utbildningsvetenskap. 

 

Kårföreningar 

”Kårsektion får vara indelad i kårföreningar. Kårsektionen ansvarar då för att kårföreningars stadgar och 
verksamhet står i överensstämmelse med Umeå studentkårs och kårsektionens stadgar, samt för att eventuellt 
ekonomiskt stöd från kårsektion till kårförening följs upp.”, 5 kap. 13 § Umeå studentkårs stadgar. 

Om kårsektion beslutat om indelning i kårföreningar svarar kårsektionen för att upprätta egna 
styrdokument beskrivandes indelningen. 

Akademiska föreningar 

- Akademiska schacksällskapet i Umeå 

- Fotoföreningen 

- Umeå Theatre Company 

Associerade bolag, föreningar och stiftelser 

Kårhusstiftelsen 

Kårhusstiftelsen bildades av Umeå studentkår 1997 med ändamålet att genom ett aktivt 
ägandeskap- eller förhyrning av Universumfastigheten verka för att nyss nämnda fastighet 
kommer studenter vid Umeå universitet till godo på sådant sätt att en naturlig mötesplats skapas 
för utbyte av sociala, kulturella och internationella kontakter. 

Umeå studentkårs kårfullmäktige utser ordförande, vice ordförande som är personlig ersättare till 
ordförande samt fyra övriga ledamöter med personliga ersättare. Därutöver utser stiftelsens 
styrelse två ledamöter med personliga ersättare. 

Stiftelsen Studenthälsan i Umeå 

Stiftelsen Studenthälsan i Umeå bildades 2004 av studentkårerna i Umeå och har som ändamål att 
för studerande vid universitet och högskolor i Umeå fortvarande främja sjuk- och hälsovård. 

Umeå studentkårs kårfullmäktige äger rätt att utser två ledamöter. Dessa ledamöter utses 
tillsammans med vardera en personlig ersättare. 
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Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet 

Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet, mer känd som Folkuniversitetet Norr/Umeå, 
bildades av Umeå studentkår, Umeå universitet samt Folkuniversitetsföreningen 1970 och har 
som syfte att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens tjänst. 

Umeå studentkårs kårfullmäktige har rätt att utse tre ledamöter och en gruppsuppleant, för den 
tid studentkåren själv bestämmer3. 

Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond 

Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond bildades, först som avkastningsfond på 60-talet efter 
tre donationer från familjen Kempe, och som stiftelse sedan 1995. Stiftelsen syftar till att främja 
främst forskarutbildning vid Umeå universitet genom stipendier till forskarstuderande bosatta i 
norrlandslänen och som är medlemmar i någon av studentkårerna. Även studerande på avancerad 
nivå kan komma ifråga vid synnerligen goda ansökningar. 

Umeå studentkårs kårordförande respektive 1:e vice kårordförande är också ordförande tillika 
vice ordförande i stiftelsen. Övriga ledamöter utses av Umeå studentkårs kårstyrelse och är i 
normalfallet professorer inom sitt område. 

Stiftelsen Universitetshallen 

Stiftelsen Universitetshallen bildades 1982 av Umeå studentkår, Umeå universitet samt IKSU och 
syftar till bereda universitetets anställda och studenter tillfälle till motion, rekreation och idrottslig 
verksamhet. Detta görs genom att stiftelsen tillhandahåller de lokaler vari IKSU idag bedriver sin 
verksamhet i närheten av Umeå universitet. 

Umeå studentkårs kårfullmäktige utser två ledamöter med personliga ersättare för en tid av tre år. 

Kårmedia i Umeå AB 

Umeå studentkår äger 50 % av 51 000 aktier i Kårmedia i Umeå AB, där övriga aktier ägs av 
NTK. Bolagsstämma bör hållas senast i oktober, för vilken stämman enligt bolagsordningen har 
att utse lägst en och högst sju ledamöter samt högst sju suppleanter. 

                                                 

3 Faktisk formulering enligt 3 § stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av lägst sju och högst 
tretton ledamöter. Stiftarna äger [rätt att] utse suppleant för ledamot. Umeå Universitet och Umeå Studentkår utser 
lika många ledamöter vardera. Folkuniversitetsföreningen utser en ledamot.” Umeå universitet beslutade den 31 mars 
2015 att för perioden 1 januari 2015 – 31 december 2017 utse tre ledamöter och en gruppsuppleant (dnr: FS-1894-
14). 


