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REGEL FÖR VERKSAMHETSMEDEL 
Denna regel har fastställts av kårfullmäktige den 23 maj 2018, och träder i kraft den 1 juli 2018. 

OM VERKSAMHETSMEDEL 
Verksamhetsmedlet är de medel som kårfullmäktige i enlighet med 8 kap. 14 § Umeå studentkårs 
stadgar varje år avsätter till kårens sektioner. Verksamhetsmedlet syftar till att finansiera sektionernas 
totala verksamhet, inklusive kårföreningar, eventuella arvoden till styrelser, löpande utgifter, 
mottagningsverksamhet och så vidare. Då Umeå studentkår är en medlemsorganisation ska 
sektionerna i huvudsak använda verksamhetsmedlet till medlemsinriktad verksamhet och mottagning 
av nya studenter. 

Verksamhetsmedlet omfattar inte arvoden eller arbetsmaterial till studentombud. 

Inledande regler 
Verksamhetsmedlet ska delas ut minst en gång per halvår och grunda sig på medlemsantal för 
antingen höst- eller vårterminen. Vid konstituerande kårfullmäktige ska en fördelningsmodell antas, 
vilka specificerar hur medlen ska fördelas för det kommande verksamhetsåret. 

Verksamhetsmedel utdelas endast till de kårsektioner som uppfyller villkoren för att erhålla 
verksamhetsmedel. Sektion som inte inkommer med handlingar enligt angiven tidsplan, eller 
inkommer med handlingar som inte uppfyller riktlinjerna, får kommande utbetalningar av 
verksamhetsmedel frysta, och verksamhetsmedlet fonderas av kårstyrelsen till dess att kårfullmäktige 
mottagit och i förekommande fall godkänt handlingarna. 

I och med verksamhetsberättelsen, bokslutets och revisionsberättelsens särställning regleras även att 
om kårsektion inte inkommer med nämnda handlingar innan det efterföljande verksamhetsårets slut 
gäller utöver ovanstående stycke om frysning av utbetalningar även att kårsektionens rätt till frysta 
utbetalningar upphör. 

Villkor för att erhålla verksamhetsmedel 
I enlighet med 4 kap. 14 § 2 st. högskolelagen så ska en studentkår ”årligen till högskolan redovisa sin 
verksamhet och hur många studenter som är medlemmar”. I Umeå universitets Regler för att ge 
studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1467-15) specificeras 
ytterligare att studentkårerna årligen ska inrapportera verksamhetsberättelse, stadgar, årsredovisning, 
revisionsberättelse och medlemsregister. Då Umeå studentkår har beslutat om att dela in 
verksamheten i sektioner är det därför av stor vikt att även sektionernas verksamhet kan vävas in i 
den rapportering som Umeå studentkår tillsänder Umeå universitet. Därför ställer kårfullmäktige 
som krav att kårsektionerna återrapporterar om sin verksamhet, enligt nedanstående. 
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Verksamhetsrapportering Kårsektionens verksamhetsrapportering ska 
godkännas av september månads 
kårfullmäktige. 

Verksamhetsrapporteringen behöver inte vara 
fastställd av kårsektionens års- eller stormöte. 

Verksamhetsrapporteringen ska vara utformad 
så att riktlinjerna nedan är uppfyllda. 

Budget och bokslut När sektionens års- eller stormöte fastställt 
verksamhetsplan och budget för det 
kommande året samt verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse för det gångna 
året ska budget samt bokslut tillsändas 
kårfullmäktige, dock   inte   senare än till 
december månads kårfullmäktige 

 

Riktlinjer för verksamhetsrapportering 
Verksamhetsrapporteringen ska innehålla följande: 

- De aktiviteter sektionen ämnar genomföra, samt de förväntningar sektionen har på dessa. 
Med aktiviteter avser allt sektionen gör för sina medlemmar, såsom gästföreläsningar, 
medlemsvärvande aktiviteter, resor, inspark, sittningar et cetera. 

- De mål och förväntningar sektionen har inför det kommande verksamhetsåret avseende 
sektionens utveckling. 

- Ett avsnitt gällande hur sektionen avser arbeta med jämställdhetsfrågor och lika 
behandling under det kommande året. Avsnittet ska beskriva hur sektionen avser arbeta 
inkluderande under insparksveckorna. 

- En beskrivning över hur sektionen avser arbeta för att förebygga en osund alkoholkultur 
inom studentgruppen under insparksveckorna. 

- En plan för hur sektionen avser arbeta med studie- och arbetsmiljöfrågor och vilka frågor 
sektionen särskilt vill belysa. 

- En plan för hur sektionen avser arbeta med utbildningsfrågor och vilka frågor sektionen 
särskilt vill belysa. 

- En förteckning över sektionsstyrelsens sammansättning, med kontaktuppgifter till dessa. 

- En beskrivning av de aktiviteter sektionen genomfört och resultatet av dessa, samt en 
beskrivning av de aktiviteter sektionen planerat att genomföra men av någon anledning 
inte lyckats genomföra. 
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- En beskrivning över vad sektionen behöver utveckla inför kommande år, men också en 
beskrivning över det sektionen anser sig gjort bra. 

- Om sektionen har kårföreningar: En beskrivning över hur sektionen arbetat gentemot 
dessa. 

- En förteckning över de universitetsorgan sektionen tillsatt studentrepresentanter till, samt 
en förteckning över, de interna organ sektionen har. Med universitetsorgan och interna 
organ avses alla typer av arbetsgrupper, programråd, nämnder, utskott, styrelser, 
kommittéer och så vidare. Förteckningen ska också redogöra för könsfördelningen bland 
studentrepresentanterna/sektionens förtroendevalda. 

- En beskrivning av hur sektionen arbetade med jämställdhet och likabehandling. 

- En beskrivning av hur sektionen arbetade med att förebygga en osund alkoholkultur 
under insparksveckorna. 

- En beskrivning av hur sektionen arbetade med att främja sin studie- och arbetsmiljö. 

- En beskrivning av hur sektionen arbetade med utbildningsfrågor. 

Verksamhetsmedel till kårsektioner 
I enlighet med 8 kap. 14 § Umeå studentkårs stadgar ska konstituerande kårfullmäktige fatta 
beslut om storlek på det ekonomiska stödet till kårsektionerna, också kallat verksamhetsmedel. 
Detta fördelas enligt följande: 

Att verksamhetsmedlet till kårsektioner under verksamhetsåret 2018/2019 ska vara 2 kr per 
student och termin, samt 53 kr per medlem och termin. 

Att verksamhetsmedlet till kårsektioner under verksamhetsåret 2018/2019 utbetalas kvartalsvis. 
Medlems- och studentantal baseras på vid utbetalningen aktuella siffror, och avstäms efter varje 
termin. 

Att kårsektioner samt kårföreningar under verksamhetsåret 2018/2019 erhåller en provision om 
15 % av medlemsavgifterna för de medlemmar som tecknar medlemskap via kårsektionen eller 
kårföreningen. För medlemmar med reducerad medlemsavgift är provisionen 20 %. 

 


