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REGEL AVSEENDE MEDLEMSKAP I UMEÅ STUDENTKÅR 
Denna regel är antagen av kårfullmäktige den 23 maj 2018. 
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Medlemskapets innehåll 

I enlighet med Umeå studentkårs stadgar fastställs följande innehåll i medlemskap i Umeå 
studentkår: 

Ordinarie medlemskap 

1. Student som äger rätt att teckna medlemskap i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 
2 kap. samt erlagt fastställda avgifter i enlighet med avgiftstabellen erhåller: 

a) Ett campuskort som bevis på medlemskap i Umeå studentkår tillika medlemskap i 
en kårsektion i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 5 kap. 

b) Umeå studentkårs kompletta utbud av tjänster och förmåner. 

c) De studentrabatter och andra förmåner som är direkt kopplade till campuskortet. 

d) De rättigheter som fastställs i Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 

Alumnimedlemskap 

2. Person som omfattas av Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 4 § samt erlagt fastställda 
avgifter i enlighet med avgiftstabellen erhåller: 

a) Ett medlemskort som bevis på medlemskap i Umeå studentkår. 

b) Umeå studentkårs medlemsbrev. 

c) De rättigheter som fastställs i Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 

d) Rätt att delta i studentlivet i Umeå under förutsättning att Umeå studentkårs 
stadgar 2 kap. följs. 

Medlemskapets giltighetstid 

Medlemskap i Umeå studentkår gäller terminsvis. I enlighet med Umeå studentkårs stadgar 
fastställs följande giltighetstid avseende medlemskap i Umeå studentkår: 

Hösttermin 

1. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 28 februari påföljande år. 

Vårtermin 

2. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 30 september innevarande år. 

Studerande vid Sommaruniversitetet 

3. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 28 februari påföljande år. 
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Medlemsavgifter 

I enlighet med Umeå studentkår stadgar fastställs följande att gälla för medlemsavgifter i Umeå 
studentkår: 

Studerande på grund- eller avancerad nivå 

1.  Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på kurs vars kursort är 
Umeå, och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår, ska betala full 
medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

2.  Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på distanskurs, nätkurs 
eller decentraliserad utbildning oavsett omfattning, och som väljer att teckna 
medlemskap i Umeå studentkår, ska betala reducerad medlemsavgift enligt 
avgiftstabellen. 

Forskarstuderande 

3.  Studerande på forskarnivå som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår och 
har en aktivitetsgrad över 25% ska betala full medlemsavgift i enlighet med 
avgiftstabellen.  

4.  Studerande på forskarnivå som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår och 
har en aktivitetsgrad på 25% eller lägre, eller bedriver studier på ort belägen minst 5 
mil från Umeå, ska betala reducerad medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

Praktik, resttentor m.m. 

5.  Studerande vars utbildning innefattar praktik förlagd på annan ort, minst 5 mil från 
Umeå och under minst 51% av terminen ska, utan hinder av § 1, äga rätt att betala 
reducerad medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen i det fall att studenten väljer att 
teckna medlemskap i Umeå studentkår. Praktik ska verifieras med intyg från 
anordnande institution. 

Studerande vid Sommaruniversitetet 

6. Studerande vid Sommaruniversitetet som väljer att teckna medlemskap i Umeå 
studentkår omfattas av 1-2 §§ under avsnittet ”Medlemsavgifter” i detta reglemente.  

Utbytesstudenter 

7. Utresande utbytesstudent, som inte samtidigt är inskriven på kurs vid Umeå universitet 
och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska, mot uppvisande av 
antagningsbesked/letter of acceptance, betala reducerad medlemsavgift enligt 
avgiftstabellen. 

8. Inresande utbytesstudent som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska 
betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

Alumnimedlemskap: 

9.  Den som ej längre bedriver studier vid Umeå universitet vid tiden för medlemskapets 
utgång, och som har tid kvar på sitt medlemskap, erhåller ett alumnimedlemskap. 
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Avgiftstabell 

Full medlemsavgift 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1 230 kr 230 kr 

2 400 kr 170 kr 

3 550 kr 150 kr 

4 700 kr 150 kr 

5 800 kr 100 kr 

6 900 kr 100 kr 

7+  100 kr 

Reducerad medlemsavgift 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1 130 kr 130 kr 

2 200 kr 70 kr 

3+  50 kr 

 

Alumnimedlemskap 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1+ 100 kr 100 kr 
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Stadgeregleringar avseende medlemskap 

Av Umeå studentkårs stadgar följer: 

Kapitel 2: Medlemskap 

§ 1 Alla studerande inom kårens verksamhetsområde äger rätt till medlemskap i kåren. 

Därutöver äger övriga studerande vid Umeå universitet rätt till medlemskap i studentkåren under 
förutsättning att överenskommelse finns mellan Umeå studentkår och den kår vars 
verksamhetsområde omfattar den studerande. 

§ 2 Medlem är den studerande som erlagt fastställda avgifter i enlighet med det av 
kårfullmäktige fastställda medlemsreglementet. 

§ 3 Medlem har rätt att 

a) rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige. 

b) inneha förtroendeuppdrag inom Umeå studentkår. 

c) till fullmäktige inkomma med enkel fråga, interpellation eller motion och få denna 
behandlad. Medlem äger även närvaro- yttrande och förslagsrätt vid 
fullmäktigesammanträdena. 

d) ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträde. 

Alumnimedlemskap 

§ 4  Den som ej längre bedriver studier har möjlighet att teckna alumnimedlemskap i 
Umeå studentkår.  
Medlemskapets innehåll, giltighetstid och avgift fastställs av kårfullmäktige.  

§ 5  Alumnimedlem äger rätt att ta del av pro-tokoll från fullmäktige- och styrelsesam-
manträden.  

§ 6  Alumnimedlem äger ej rätt att  
1. rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige.  
2. kandidera vid val till Umeå studentkårs fullmäktige 

Utträde 

§ 7  Utträde ur Umeå studentkår sker automatiskt efter att medlemskapets giltighetstid 
passerat. 

Den som ej längre bedriver studier vid Umeå universitet vid tiden för medlemskapets utgång, och 
som har tid kvar på sitt medlemskap, erhåller ett alumnimedlemskap. 

§ 8 Medlem som aktivt motverkar Umeå studentkårs verksamhet eller syfte kan få sitt 
medlemskap i Umeå studentkår omprövat. Beslut om upphävt medlemskap kan 
överklagas till Inspektor. Medlem som tidigare fått medlemskapet omprövat och 
uteslutits kan få en ny medlemsansökan prövad av kårfullmäktige. 
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Kapitel 5: Kårsektioner 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 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. 

Medlemskap 

§ 2 Medlemskap i Umeå studentkår innebär tillika medlemskap i en kårsektion. 

Kårföreningar 

§ 13 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. 

§ 14 Samtliga medlemmar ska ges möjlighet att påverka kårsektionen. I det fall alla 
sektionsmedlemmar inte är medlemmar i kårförening ska särskilda stadgar för 
representation för dessa finnas i kårsektionens stadgar. 

§ 15 Kårförening ska anta egna stadgar. Kårföreningens stadgar får inte strida mot 
kårsektionens eller Umeå studentkårs stadgar och ska föreläggas kårsektionen för 
godkännande. Stadgeändring för kårförening träder i kraft först sedan den fastställts 
av kårsektionen. 

§ 16 Medlemskap i Umeå studentkår innebär, i det fall kårförening för medlemmens 
studieinriktning finns, medlemskap i kårförening. 

Kapitel 6: Akademiska föreningar 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår kan inrätta akademiska föreningar som ej omfattas av definitionen 
för kårsektioner eller kårföreningar. 

§ 2 Akademiska föreningar syftar till att samla medlemmar kring intresseområden över 
program- och kursgränser och att bredda studentlivet inom Umeå studentkår. 

§ 3 Om inrättande av nya akademiska föreningar beslutar Umeå studentkårs styrelse efter 
särskild ansökan. Inrättande av nya akademiska föreningar ska meddelas närmast 
följande kårfullmäktigesammanträde. 

Medlemskap 

§ 6  En Akademisk förening upprättar ett eget medlemsregister samt fastställer egen avgift 
för medlemskap i föreningen. 


