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REGEL FÖR AKADEMISKA FÖRENINGAR 
Denna regel är fastställd av kårfullmäktige den 23 maj 2018 och träder i kraft den 1 juli 2018. 
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Stadgeregleringar avseende akademiska föreningar 

Av Umeå studentkårs stadgar följer: 

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. 

§ 4 Det åligger Umeå studentkårs fullmäktige att årligen vid konstituerande fullmäktige 
fastställa ett föreningsreglemente där särskilda krav på akademiska föreningar samt 
förmåner för dessa regleras. 

§ 5  För att få bilda en akademisk förening gäller: 

a) att föreningens stadgar och verksamhet ej strider mot Umeå studentkårs 
stadgar eller motverkar kårens verksamhet. 

b) att föreningen är demokratiskt uppbyggd och i huvudsak riktar sig till 
Umeå studentkårs medlemmar. 

c) att föreningen lever upp till övriga krav fastställda av Umeå studentkårs 
fullmäktige. 

d) att ansökan görs på särskild blankett, fastställd av Umeå studentkårs 
styrelse. 

Medlemskap 

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

Styrelsens uppgifter 

§ 7 Styrelsen är den Akademiska föreningens verkställande organ. I överensstämmelse 
med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut leder styrelsen den Akademiska 
föreningens verksamhet. 
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§ 8  Akademisk förening får inte fatta beslut som strider mot Umeå studentkårs stadga. 
Inspektor har rätt att pröva beslutens formella giltighet och visa tillbaka den fråga 
beslutet avser till förnyad behandling. 

§ 9  Finner medlem anledning misstänka att en Akademisk förenings beslut tillkommit 
på oriktigt sätt har denne rätt att skriftligen göra anmälan härom hos Umeå 
studentkårs inspektor. 

Ekonomi och årsmöte 

§ 10 Akademisk föreningars räkenskapsår ska följa Umeå studentkårs verksamhetsår, 
enligt kapitel 3 § 1. 

§ 11  Akademiska föreningar ska hålla årsmöte på tidpunkt enligt egen stadga. 

§ 12  Årsmötet ska behandla följande punkter 

a) verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

b) ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 

c) revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 

d) ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

e) stadgeenliga val 

§ 13 Styrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter och bör bestå av ett udda antal 
ledamöter. Styrelsen ska inför årsmötet avge redogörelse över det gångna 
verksamhetsåret samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen. Extra 
styrelsesammanträde ska hållas om minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter 
så fordrar. En styrelse är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Stadgar 

§ 14  Akademisk förening ska anta egna stadgar vilka ska utgå från Umeå studentkårs 
normalstadga för akademiska föreningar (kap 6). Stadga får inte strida mot Umeå 
studentkårs stadgar och ska föreläggas Umeå studentkårs styrelse för godkännande. 
Stadgeändring för akademisk förening träder i kraft först sedan den fastställts av 
kårstyrelsen.  

§ 15 Akademisk förenings stadgar ska särskilt innehålla bestämmelser för sammansättning 
och val av styrelse, firmatecknare och revisor. 
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Särskilda krav och förmåner för akademiska föreningar 

I enlighet med 6 kap. 3–4 §§ Umeå studentkårs stadgar om Akademiska föreningar ska 
kårfullmäktige fastställa särskilda krav samt förmåner för dessa föreningar. 

Utöver vad som stadgas i 6 kap. avseende akademiska föreningar krävs: 

Att  den förening som söker status som akademisk förening ej organisatoriskt finns 
placerad under andra organisationer eller har koppling till politiska partier eller 
religiösa grupper i samhället. 

Att  akademiska föreningen har en verksamhet med tydlig studentnytta för Umeå 
studentkårs befintliga och potentiella medlemmar. 

Att  Umeå studentkårs medlemmar erhåller särskild rabatt vid tecknande av medlemskap 
i akademiska föreningen. 

Att  för medlemskap i akademisk förening krävs normalt ett medlemskap vid en 
studentkår i Umeå. Undantag får göras för som mest 20% av totala antalet 
medlemmar i föreningen. 

Att  akademiska föreningen årligen återrapporterar budget, verksamhetsplan, 
medlemsförteckning, verksamhetsberättelse samt bokslut och övriga dokument som 
kårstyrelsen efterfrågar. 

Utöver vad som stadgas i 6 kap. avseende akademiska föreningar, erhåller registrerade föreningar 
följande förmåner under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllda: 

Att  erhålla de stödfunktioner som återfinns vid Umeå studentkår rörande verksamheten, 
ekonomi och marknadsföring. 

Att  ha möjlighet att sälja kårmedlemskap samt erhålla provision för detta i enlighet med 
av kårfullmäktige fastställda dokument ”Verksamhetsmedel till kårsektioner”. 

Att  verksamhetsmedel inom fastställda budgetramar ska fördelas vid fyra perioder under 
året, jämnt fördelat bland de akademiska föreningar som finns registrerade under 
varje period.  

Beloppet som respektive förening erhåller ska, innan utbetalning, multipliceras med 
andelen kårmedlemmar i föreningen, varvid det slutgiltiga beloppet betalas ut. 
Eventuellt kvarvarande belopp överskjuts till kommande perioder. 

Ex: Under årets första kvartal har US 5 akademiska föreningar och ska fördela  
2500:-. Om en av dessa föreningar har en andel kårmedlemmar som uppgår till 80% 
erhåller den: 2500:-/5=500:-*80%=400:- 


