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Kapitel 1 Ändamål och verksamhetsområde 

§1. Studentkårens namn är Umeå studentkår. 
 

§2. Umeå studentkår är en öppen och demokratisk sammanslutning vars verksamhet formas 
av medlemmarna. 
 

§3. Umeå studentkår grundades 16 april 1959 och har sitt säte i Umeå. 
 

§4. Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av 
utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina 
medlemmars väl. 
 

§5. Umeå studentkårs verksamhetsområde omfattar studerande vid humanistisk fakultet, 
samhällsvetenskaplig fakultet samt Lärarhögskolan vid Umeå universitet. 
 

§6. Umeå studentkårs verksamhet regleras i  
 

1. Utfärdade föreskrifter av Sveriges riksdag, regering eller myndighet. 
2. Dessa stadgar. 
3. Av fullmäktige fattade styrdokument. 

Kapitel 2 Medlemskap 

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

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

§3. Förtroendevald som upphör att vara student under sin mandatperiod äger rätt till ordinarie 
medlemskap, dock som längst för den mandatperiod personen är vald till. 
 

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

§5. Medlem har rätt att  
1. Rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige. 
2. Inneha förtroendeuppdrag inom Umeå studentkår. 
3. Till fullmäktige inkomma med enkel fråga, interpellation eller motion och få denna 

behandlad. Medlem äger även närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid 
fullmäktigesammanträdena. 

4. Ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträde. 

Alumnimedlemskap 

§6. Den som ej längre bedriver studier, eller som har avslutat samtliga förtroendeuppdrag inom 
studentkåren, har möjlighet att teckna alumnimedlemskap i Umeå studentkår. 
Medlemskapets innehåll, giltighetstid och avgift fastställs av kårfullmäktige. 

 
§7. Alumnimedlem äger rätt att ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträden. 
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§8. Alumnimedlem äger ej rätt att 

 
1. Rösta vid val till Umeå studentkårs fullmäktige. 
2. Kandidera vid val till Umeå studentkårs fullmäktige 

Utträde 

§9. 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. 

§10. 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. 

Kapitel 3 Ekonomi 

§1. Umeå studentkårs verksamhetsår löper från 1/7 till 30/6 påföljande år. 
 

§2. Umeå studentkårs styrelse utser tre (3) firmatecknare att var för sig teckna Umeå 
studentkårs firma. 
 

§3. Umeå studentkårs styrelse utser tre (3) personer att två (2) i förening teckna Umeå 
studentkårs konton. 
 

§4. Umeå studentkårs styrelse fastställer skriftliga regler för attestering. 
 

Kapitel 4 Revision och ansvarsfrihet 

§1. Umeå studentkårs räkenskaper, förvaltning och verksamhet granskas fortlöpande av dels 
en (1) auktoriserad revisor, dels två (2) verksamhetsrevisorer valda av kårfullmäktige. 
Revisorerna ska ha uppnått myndighetsålder.  
Den auktoriserade revisorns uppgift är att granska årsredovisning, räkenskaper och 
kårstyrelsens förvaltning. 
Verksamhetsrevisorernas uppgift är att granska om verksamheten bedrivs och sköts på det 
sätt som föreskrivs i stadgarna och i enlighet med fullmäktiges beslut. 
 

§2. Det åligger revisorerna att senast den 30 november varje år avsluta sin granskning av 
verksamheten för föregående verksamhetsår och tillställa Umeå studentkårs fullmäktige 
berättelse över den företagna revisionen, innefattande uttalande om huruvida 
årsredovisningen upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning samt 
yttrande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas för kårstyrelsen. 
 

§3. Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen samt för de av kårfullmäktige valda 
förtroendemännen prövas av kårfullmäktige senast i december, året efter det granskade 
verksamhetsåret. 
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Kapitel 5 Kårsektioner 

Sammansättning och ändamål 
§1. Sektionsindelning, stadgekrav och övriga regleringar som inte särskilt omfattas av dessa 

stadgar avseende kårsektionernas verksamhet fastställs av kårfullmäktige i sektions- och 
föreningsreglemente. 
 

§2. Kårsektionerna har som syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. 

Medlemskap 
§3. Varje kårsektion utgör en valkrets och sammantaget omfattar kårsektionerna samtliga 

studenter och medlemmar i Umeå studentkår. 
 

§4. Medlemskap i Umeå studentkår innebär tillika medlemskap i en kårsektion och därmed en 
valkrets. 

Kårsektionens uppgifter 
§5. Det åligger kårsektionerna att 

 
1. Tillsammans med kårstyrelsen ansvara för tillsättning av studentombud inom 

kårsektionens verksamhetsområde. 
2. Utse studeranderepresentanter samt nominera fullmäktigekandidater enligt 

sektions- och föreningsreglemente och dessa stadgar. 
3. Inlämna verksamhetsrapportering till kårstyrelsen senast fjorton (14) dagar innan 

höstfullmäktige. 
4. Efter att de fastställts av års- eller stormöte och senast den 31 oktober varje år, 

insända balans- och resultaträkning till ansvarsfullmäktige. 
 

§6. Kårsektion får inte fatta beslut som strider mot Umeå studentkårs stadga. Inspektor har 
rätt att pröva beslutens formella giltighet och till förnyad behandling visa tillbaka den fråga 
beslutet avser. 
 

§7. Finner sektionsmedlem anledning misstänka att sektionsorgans beslut tillkommit på 
oriktigt sätt har denne rätt att skriftligen göra anmälan härom hos Umeå studentkårs 
inspektor. 

Kapitel 6 Kårföreningar och akademiska föreningar 

Kårföreningar 
§1. Kårsektion får vara indelad i kårföreningar. Kårsektionen ansvarar då för att kårföreningars 

stadgar och verksamhet står i överensstämmelse med fastställt sektions- och 
föreningsreglemente. 
 

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

Akademiska föreningar 
§3. Umeå studentkår kan inrätta akademiska föreningar som ej omfattas av definitionen för 

kårsektioner eller kårföreningar. Former för inrättande av akademiska föreningar, stadgar 
och verksamhet ska följa fastställt sektions- och föreningsreglemente. 
 

§4. Akademiska föreningar syftar till att samla medlemmar kring intresseområden över 
program- och kursgränser och att bredda studentlivet inom Umeå studentkår. 
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Kapitel 7 Umeå studentkårs organ 

§1. Umeå studentkårs organ är 
1. Kårfullmäktige 
2. Valberedningen 
3. Kårstyrelsen 
4. Arbetsutskottet 

Umeå studentkårs organisation utgörs därutöver av kårsektioner, kårföreningar och 
akademiska föreningar. 

Kapitel 8 Kårfullmäktige 

Allmänt 
§1. Kårfullmäktige är Umeå studentkårs högsta beslutande organ. Ärenden av större principiell 

eller ekonomisk natur ska avgöras av kårfullmäktige. De befogenheter som föreskrivs i 
dessa stadgar ska särskilt beaktas i kårfullmäktiges arbete. 
 

§2. Arbetet i kårfullmäktige ska präglas av öppna, deliberativa samtal, i syfte att föra 
studentkåren framåt. 
 

§3. Kårfullmäktige består av maximalt trettiofem (35) ledamöter som väljs enligt vad som 
stadgas i kapitel 9. 
 

§4. Kårfullmäktiges mandattid är ett år och räknas från och med 1 juli till och med 30 juni 
påföljande år. Kårfullmäktige utövar före mandattidens början de befogenheter som 
framgår av dessa stadgar. 

 
§5. Kårfullmäktige ska under sin mandatperiod hålla minst fyra (4) 

kårfullmäktigesammanträden: 
1. Konstituerande fullmäktige 
2. Höstfullmäktige 
3. Ansvarsfullmäktige 
4. Vårfullmäktige 

Därutöver kan extra kårfullmäktige sammankallas enligt dessa stadgar. 
 

§6. Kårfullmäktige ska vid varje sammanträde fastställa huruvida sammanträdet är behörigt 
utlyst, beslutsmässigt samt bland sig utse två (2) justeringspersoner tillika rösträknare. 
 

§7. Fullmäktige är beslutsmässigt när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Kallelse, protokoll mm 
§8. Kårfullmäktige sammanträder på kallelse från kårstyrelsen, som ska tillsändas ledamöterna 

senast tio (10) dagar före sammanträdet. Föredragningslista och övriga handlingar ska 
tillsändas ledamöterna senast fem (5) dagar före sammanträdet, om inget annat följer av 
dessa stadgar. 

 
§9. Rätt att påkalla extra kårfullmäktige för en viss fråga tillkommer 

1. Umeå studentkårs inspektor. 
2. Umeå studentkårs revisorer. 
3. Minst en tredjedel (1/3) av kårfullmäktiges ledamöter  
4. Femtio (50) medlemmar. 
5. Umeå studentkårs styrelse. 
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6. Kårsektionerna genom skriftlig begäran undertecknad av ordföranden för minst 
hälften av kårsektionerna. 

 
§10. Vid kårfullmäktiges sammanträden ska beslutsprotokoll föras. 

 
§11. Kårfullmäktiges protokoll justeras av fullmäktiges talman jämte två (2) av kårfullmäktige i 

varje särskilt fall utsedda justeringspersoner senast två (2) veckor efter sammanträdet. 
 

§12. Efter justering ska kårfullmäktiges protokoll tillkännages genom att samma dag anslås på 
Umeå studentkårs webbsida. Ärenden som kan komma till skada eller men för avtalspart 
eller annan vid offentliggörande, eller ärenden angående enskild medlems eller anställds 
personliga förhållanden ska strykas ut innan offentliggörandet. Överklagan ska ske inom 
tre (3) veckor efter det att justerat protokoll tillkännagivits. Övrigt om överklagan står i 
kapitel 10. 
 

§13. Umeå studentkårs fullmäktigehandlingar är offentliga och ska på begäran göras tillgängliga 
för Umeå studentkårs medlemmar, utom i ärenden som kan komma till skada eller men för 
avtalspart eller annan vid offentliggörande, eller ärenden angående enskild medlems eller 
anställds personliga förhållanden. Handling som berör enskild medlems eller anställds 
personliga förhållanden får icke utan dennes uttryckliga samtycke lämnas ut.  
 

§14. Den nyvalda kårfullmäktigeförsamlingen ska senast i maj månad hålla konstituerande 
kårfullmäktige. Sammanträdet, som öppnas av sittande kårordföranden, ska förrätta val av 
mötesfunktionärer. Vid detta sammanträde ska kårfullmäktige för nästa verksamhetsår 

1. Fastställa resultat från valberedningens röstsammanräkning. 
2. Utse kårfullmäktiges talman och vice talman på förslag av valberedningen vilka ej 

får väljas till kårstyrelseledamot.  
3. Utse kårstyrelse på förslag av valberedningen bestående av 

- Kårordförande  
- 1:e vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor  
- 2:e vice kårordförande med ansvar för arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor 
- En (1) ledamot med ansvar för internationalisering- och medlemsfrågor 
- Fem (5) övriga ledamöter 
Ledamöter i kårstyrelsen får ej samtidigt vara ledamöter eller ersättare i 
kårfullmäktige. 

4. Välja tre (3) revisorer, varav en (1) auktoriserad, samt personliga ersättare för dessa 
på förslag av valberedningen. Revisorerna får ej väljas till kårstyrelseledamot. 

5. Fastställa medlemsreglemente på förslag av avgående kårstyrelsen där innehåll, 
giltighetstid samt medlemsavgift för ordinarie- och alumnimedlemskap i Umeå 
studentkår ska ingå. 

6. Fastställa sektions- och föreningsreglemente på förslag av avgående kårstyrelsen 
där verksamhet, sammansättning och ekonomiskt stöd samt även 
återrapporteringen av detta för kårsektioner, kårföreningar och akademiska 
föreningar regleras. 

7. Genomföra relevanta personval inför det kommande året avseende 
universitetsorgan, stiftelser och bolag. 
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§15. Höstfullmäktige ska hållas under september månad. Höstfullmäktige ska 

1. Fastställa budget för verksamhetsåret på förslag av kårstyrelsen. 
2. Fastställa operativ plan för verksamhetsåret på förslag av kårstyrelsen. Den 

operativa planen ska utgå från den strategiska planen. 
3. Välja ordförande och vice ordförande för valberedningen samt tre övriga ledamöter 

för en tid av ett år. 
4. Jämna år välja inspektor och ojämna år välja proinspektor på förslag av kårstyrelsen, 

för en mandatperiod om två (2) år. 
5. Utse eventuella representanter till SFS-fullmäktige. 

§16. Ansvarsfullmäktige ska hållas under december månad. Ansvarsfullmäktige ska  
1. Behandla kårstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 
2. Behandla kårstyrelsens resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår. 
3. Besluta om disposition av föregående verksamhetsårs överskott eller täckning av 

underskott. 
4. Notera revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret 
5. Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs kårstyrelse. 
6. Fastställa arbetsordning för Valberedningen på förslag av valberedningen. 

§17. Vårfullmäktige ska hållas under februari månad. Vårfullmäktige ska 
1. Behandla halvårsbokslut för verksamhetsåret. 
2. Genomföra adekvata revideringar av budget på förslag av kårstyrelsen. 
3. Var tredje år fastställa strategisk plan innehållandes de övergripande, långsiktiga 

målen för den studentfackliga verksamheten. 

Närvaro-, yttrande-, och rösträtt 
§18. Närvaro- yttrande- och förslagsrätt tillfaller samtliga medlemmar inom Umeå studentkår, 

revisor, inspektor och proinspektor. Kårfullmäktige kan dock om synnerliga skäl föreligger 
besluta att överläggning ska hållas inom slutna dörrar. Beslutet måste i sådana fall biträdas 

av minst två tredjedelar (2/3) av de erlagda rösterna. 
 
§19. Kårfullmäktige kan besluta att för visst sammanträde eller fråga adjungera annan person än 

medlem med närvaro- och yttranderätt. 
 
§20. Rösträtt vid kårfullmäktigesammanträde har kårfullmäktigeledamot. 

 
§21. Kårfullmäktigeledamot får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet för ledamoten själv eller 

för sådant organ, vilket denne har tillhört under den tid beslutet avser. 
 
§22. Ledamot av kårfullmäktige får inte delta i handläggning av eller beslut i ett ärende som 

personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon, eller 
någon annan närstående. 

Kårfullmäktiges arbete, motioner, interpellationer och enkla frågor 
§23. Omröstning i kårfullmäktige ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 

sedlar om någon ledamot så begär. Som kårfullmäktiges beslut gäller den mening som 
erhåller fler än hälften av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som 
erhållit flest röster. Vid lika röstetal skiljer lotten. 
 

§24. Rätt att inlämna motion till kårfullmäktige, interpellation och enkla frågor till kårstyrelsen 
har varje enskild medlem i Umeå studentkår. 
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§25. Motion ska vara inlämnad till Umeå studentkårs ordförande senast klockan 12:00 fjorton 
(14) dagar före kårfullmäktigesammanträde varpå kårstyrelsen är skyldig att avge ett 
skriftligt motionssvar samt förslag till beslut till sammanträdet.  

 
§26. Interpellation ska inlämnas skriftligt till Umeå studentkårs ordförande senast klockan 12:00 

fjorton (14) dagar före kårfullmäktigesammanträde, varpå kårstyrelsen är skyldig att avge 
ett skriftligt interpellationssvar till sammanträdet. Sedan interpellationen besvarats kan 
kårfullmäktige uppta debatt i det ämne interpellationen behandlar. Interpellationen ska 
föras in i protokollet. 
 

§27. Enkel fråga till kårstyrelseledamot ska inlämnas skriftligen till Umeå studentkårs ordförande 
senast kl. 12:00 sju (7) dagar före kårfullmäktigesammanträde, varpå ledamoten är skyldig 
att avge ett muntligt svar på sammanträdet. Sedan frågan besvarats kan ledamoten och 
frågeställaren uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan ska föras in i protokollet. 

Misstroende, stadgeändring och upplösning 
§28. Yrkande om misstroendeförklaring ska av fullmäktigeledamot inlämnas till Umeå 

studentkårs ordförande senast fjorton (14) dagar före kårfullmäktigesammanträdet. 
 
§29. Yrkande om misstroendeförklaring ska tillsändas fullmäktigeledamöterna senast tio (10) 

dagar före kårfullmäktigesammanträdet. 
 

§30. Har yrkande om misstroendeförklaring mot kårstyrelseledamot vunnit stöd av minst arton 
(18) ledamöter och tjänstgörande ersättare vid kårfullmäktigesammanträde ska ledamoten 
avgå. Har yrkande om misstroendeförklaring mot kårstyrelsen vid 
kårfullmäktigesammanträde vunnit stöd av minst arton (18) ledamöter och tjänstgörande 
ersättare, ska kårfullmäktige omedelbar utse nya firmatecknare. Kårstyrelsen är då skyldig 
att i avvaktan på nytt styrelseval fullgöra löpande expeditionsärenden. 
Beslut med anledning av beslutad misstroendeförklaring mot kårstyrelseledamot eller 
kårstyrelsen ska av kårfullmäktige omedelbart justeras. 
 

§31. Kårfullmäktige kan besluta om upplösning av fullmäktige. Beslutet måste biträdas av minst 
två tredjedelar (2/3) av de erlagda rösterna för att vara giltigt. Om kårfullmäktige beslutat 
om upplösning av fullmäktige ska extraval ske senast femtio (50) dagar efter upplösning i 
enlighet med dessa stadgar. 

Kapitel 9 Val av kårfullmäktige 

Valsätt 
§1. Kårfullmäktige väljs årligen i fria och slutna personval fördelat på valkretsar. 
 
§2. Varje kårsektion utgör en valkrets och tilldelas ett antal ledamotsplatser i kårfullmäktige 

fördelat på garantimandat, studentmandat och medlemsmandat. 
 

§3. Rösträtt tillkommer varje medlem som vid valtillfället i en valkrets har erlagt medlemsavgift 
enligt dessa stadgar senast klockan 12:00 före sista valdagen. 
 

§4. Valbar är medlem i Umeå studentkår som vid tillfället för registrering av kandidater erlagt 
medlemsavgift för vårterminen enligt dessa stadgar. 

Valberedning 
§5. Valberedningen består av ordförande, vice ordförande samt tre (3) övriga ledamöter. 

Valberedningen utser inom eller utom sig en (1) sekreterare.  
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§6. Valberedningen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som 

valberedningens beslut gäller den mening som erhåller högst antal röster. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder. 

 
§7. Valberedningen ska organisera och genomföra val till Umeå studentkårs kårfullmäktige och 

kårstyrelse. Valberedningen tar årligen fram förslag på arbetsordning som fastställs av 
ansvarsfullmäktige och särskilt innehåller: 
 

1. Tidpunkt och formerna för inhämtande av kandidater till kårvalet, fördelat på 
respektive valkrets. 

2. Tidpunkt och formerna för offentliggörande av kandidater som ställer upp i val. 
3. Tidsperiod och formerna för genomförande av val samt eventuella extraval fördelat 

på valkretsarna. 
4. Tidpunkt och formerna för hur medlemmarna informeras om val samt eventuellt 

extraval inom valkretsarna. 
5. Tidpunkt och plats för röstsammanräkning samt val av rösträknare i samband med 

val och extraval i valkretsarna. 
6. Formerna för rekrytering och förslag på talman och vice talman inför 

konstituerande kårfullmäktige. 
7. Formerna för rekrytering och förslag på kårstyrelse inför konstituerande 

kårfullmäktige. 
8. Formerna för rekrytering och förslag på revisorer inför konstituerande 

kårfullmäktige. 
 

§8. Valberedningen upprättar protokoll efter avslutat val i en valkrets med förteckning över 
ordning för valda ledamöter och eventuella ersättare till kårfullmäktige. 

 
§9. Valresultat ska presenteras på kårvalets officiella webbplats. 

Mandatfördelning 
§10. Kårfullmäktige utgörs av trettiofem (35) platser fördelade på valkretsar med garantimandat, 

studentmandat och medlemsmandat. 
 
§11. Varje kårsektion tilldelas två (2) garantimandat. 
 
§12. Fjorton (14) medlemsmandat fördelas med medlemsantal för föregående kalenderår som 

jämförelsetal. Fördelningen av medlemsmandat beräknas enligt den jämkade 
uddatalsmetoden. Den innebär att så länge valkretsen ännu inte tilldelats något mandat 
beräknas jämförelsetalet genom att kårsektionens medlemsantal i valkretsen delas med 1,4. 
När en valkrets har fått ett mandat beräknas nytt jämförelsetal genom att kårsektionens 
medlemsantal delas med 3. Därefter fortsätter man på samma sätt att dela kårsektionens 
medlemsantal med närmast högre udda tal för varje tilldelat nytt mandat. Den valkrets som 
vid varje beräkning får det största jämförelsetalet ska tilldelas ett mandat. 

 
§13. När garantimandat och medlemsmandat fördelats ska resterande studentmandat fördelas 

med studentantal för föregående kalenderår som jämförelsetal. Fördelningen av 
studentmandat beräknas enligt den jämkade uddatalsmetoden. Den innebär att så länge 
valkretsen ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att 
kårsektionens studentantal i valkretsen delas med 1,4. När en valkrets har fått ett mandat 
beräknas nytt jämförelsetal genom att kårsektionens studentantal delas med 3. Därefter 
fortsätter man på samma sätt att dela kårsektionens studentantal med närmast högre udda 
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tal för varje tilldelat nytt mandat. Den valkrets som vid varje beräkning får det största 
jämförelsetalet ska tilldelas ett mandat. 
 

Nominering av kandidater 
§14. Nominering av kandidater ska ske enligt fastställd tidsplan i arbetsordning för 

valberedningen. Det finns ingen övre gräns för hur många kandidater som kan nomineras. 
 
§15. Medlemmar kan nominera sig själva eller andra medlemmar i Umeå studentkår. En 

nominerad medlem kan endast företräda den valkrets vid vilken personen är registrerad 
som medlem. 

 
§16. Det åligger kårsektionerna att nominera minst två (2) kandidater inom sin valkrets. 
 
§17. Det åligger valberedningen att verka för ett stort och representativt urval av kandidater 

inför val till kårfullmäktige samt att nominerade i god tid före val kan acceptera eller avböja 
sin kandidatur. 
 

Valförfarande 
§18. Val förrättas via ett internetbaserat valsystem under de dagar som fastställs i arbetsordning 

för valberedningen. 
 
§19. Samtliga medlemmar ska tillsändas speciell valinformation om hur man går tillväga vid 

röstning samt var information om kandidater finns att tillgå. 
 
§20. Valinformationen ska sändas till medlemmarna under adress som finns registrerad i Umeå 

studentkårs medlemsregister. 
 
§21. Varje medlem verifierar sig vid röstning genom att ange sitt personnummer samt en unik 

kod vid inloggning till valsidan. 
 
§22. De röster som inom stadgad tid kommit valberedningen tillhanda ska kontrolleras mot 

röstlängden. Om flera röster inkommer från samma person är endast den senast till Umeå 
studentkår ankomna rösten giltig. 
 

Röstsammanräkning och mandatfördelning 
§23. Röstsammanräkningen är offentlig och ska företas på plats beslutad av valberedningen och 

under kontroll av minst tre (3) av valberedningen utsedda rösträknare, vilka själva inte 
nominerats till fullmäktige för det år valet avser. Tid och plats för röstsammanräkningen 
beslutas av valberedningen. 

 
§24. Till ordinarie ledamöter i kårfullmäktige utses i fallande ordning de kandidater som erhållit 

flest röster inom sin valkrets. Om två kandidater erhållit lika antal röster, åligger det 
valberedningen att lotta turordningen för dessa. 

 
§25. Till ersättare utses i fallande ordning övriga kandidater inom en valkrets efter det antal 

röster kandidaterna erhållit. Om två kandidater erhållit lika antal röster, åligger det 
valberedningen att lotta turordningen för dessa. 

 
§26. Vid ordinarie ledamots frånvaro ersätts denna av ersättare i fallande ordning efter det antal 

röster kandidaterna erhållit. 
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§27. Frånträder ledamot eller ersättare sitt uppdrag under löpande mandatperiod ska denne göra 

skriftlig anmälan till kårfullmäktige. Till ny ledamot utses ersättare i fallande ordning efter 
det antal röster kandidaterna erhållit. Om ingen fler finns på valkretsens 
kandidatförteckning förblir platsen obesatt resterande mandatperiod. 

 
§28. Om det kvarvarande antalet ledamöter är färre än arton (18) ska valberedningen förrätta 

extraval enligt dessa stadgar och fastställd arbetsordning för valberedningen. 

Överklagande och extraval 
§29. Medlem som anser att fastställd ordning vid valet inte följts, kan överklaga i fråga om 

registrering av kandidater senast på sjunde (7) dagen efter deras offentliggörande och i fråga 
om valförrättningen eller röstsammanräkningen senast sju (7) dagar efter valresultatets 
offentliggörande. Klagoskriften inlämnas till inspektor.  

 
§30. Finner inspektor efter överklagande enligt dessa stadgar att fel begåtts, som kan inverka 

eller har inverkat på valets utgång, ska inspektor ålägga valberedningen att låta göra om de 
delar av valet och eventuellt förberedelserna för detta, som felet berör. 

Stadgar för val av kårfullmäktig vid extraval 
§31. Om kårfullmäktige beslutar om upplösning enligt dessa stadgar, eller om antalet 

kvarvarande fullmäktigeledamöter är färre än arton (18), enligt dessa stadgar, gäller 
ordinarie stadgar för val till kårfullmäktige enligt dessa stadgar.   

 
§32. Om kårfullmäktige beslutat om upplösning av fullmäktige ska extraval ske senast femtio 

(50) dagar efter kårfullmäktiges upplösning.  
 
§33. Om antalet kvarvarande fullmäktigeledamöter är färre än arton (18) ska extraval ske senast 

femtio (50) dagar efter det uppdagats att antalet kvarvarande ledamöter är färre än arton 
(18). 

 
§34. Vid extraval åligger det valberedningen att genomföra extraval i enlighet med fastställd 

arbetsordning för valberedningen. 

Kapitel 10 Inspektor och överklagande av beslut 

§1. Umeå studentkår står under överinseende av inspektor som har att fortlöpande iakttaga 
och stödja Umeå studentkårs verksamhet. Vid förfall för inspektor inträder proinspektor. 

 
§2. Inspektor och proinspektor väljs av fullmäktige bland samhällsvetenskapliga fakultetens, 

humanistiska fakultetens och Lärarhögskolans anställda för en mandatperiod om två (2) år. 
Inspektor väljs jämna år och proinspektor ojämna år. 

 
§3. Inspektor äger rätt att närvara vid Umeå studentkårs alla sammanträden och att på annat 

sätt ta del av kårens beslut.  
 
§4. Anser inspektor att beslut strider mot lag, författning, dessa stadgar, eller andra givna 

föreskrifter, har denne rätt att visa tillbaka frågan för förnyad behandling. Beslut i, av 
inspektor tillbakavisad fråga, får ej verkställas innan förnyad behandling av frågan skett. 
 

§5. Beslut fattade av Umeå studentkår får tas upp till sådan prövning som avses i detta kapitel 
endast om inspektor begär det inom tre (3) veckor från den dag beslutet tillkännagivits.  
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§6. Tillbakavisad fråga ska behandlas på närmast följande sammanträde om det uppfyller de i 
8:e respektive 11:e kapitlet ställda kraven för utlysning av sammanträde. Annars ska frågan 
behandlas på det därefter följande sammanträdet. 

Kapitel 11 Kårstyrelsen 

Allmänt 
§1. Kårstyrelsen är Umeå studentkårs verkställande organ. I överensstämmelse med dessa 

stadgar och av kårfullmäktige fattade beslut leder kårstyrelsen Umeå studentkårs 
verksamhet.  

 
§2. I ärenden som inte tål uppskov, utövar kårstyrelsen kårfullmäktiges befogenheter. Beslut i 

sådant ärende ska underställas kårfullmäktige vid närmast följande sammanträde.  
 

§3. Kårstyrelsen består av  
1. Kårordförande 
2. 1:e vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor  
3. 2:e vice kårordförande med ansvar för arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor 
4. En (1) ledamot med ansvar för internationalisering- och medlemsfrågor 
5. Fem (5) övriga ledamöter 

 
§4. Till kårstyrelsen ständigt adjungerade med yttrande- och förslagsrätt är 

1. En (1) representant för varje kårsektion.  
2. Av Umeå studentkår utsedda revisorer och inspektorer 

 

§5. Kårstyrelsen får adjungera medlemmar eller särskilt sakkunniga vid visst ärendes eller visst 
sammanträdes behandling med yttrande och förslagsrätt.  

 
§6. Om vald ledamot av kårstyrelsen avgår före mandattidens utgång ska kårfullmäktige vid 

nästa sammanträde förrätta erforderligt fyllnadsval.  

Kallelse, protokoll mm 
§7. Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Rätt att begära utlysande av 

sammanträde tillkommer  
1. Umeå studentkårs ordförande och i dennes frånvaro vice ordförande. 
2. Tre (3) eller flera kårstyrelseledamöter.  
3. Kårens revisorer.  
4. Åtta (8) ledamöter i kårfullmäktige.  
5. Kårsektion. 
6. Kårens inspektor.  

Sammanträde som begärts enligt denna paragraf ska hållas tidigast tre (3) och senast tio 

(10) dagar efter det att begäran inkommit.  

§8. Kallelse till sammanträde med kårstyrelsen ska tillsändas kårstyrelsens ledamöter, 
kårsektionerna, av kåren utsedda revisorer, inspektor samt proinspektor senast sju (7) dagar 
före sammanträdet.  

 
§9. Föredragningslista jämte övriga handlingar ska tillsändas kårstyrelsens ledamöter, 

kårsektionerna, av kåren utsedda revisorer, inspektor samt proinspektor senast tre (3) dagar 
före sammanträdet. 
 



15 
 

§10. Vid kårstyrelsens sammanträden ska beslutsprotokoll föras. Protokoll från kårstyrelsens 
sammanträde justeras av Umeå studentkårs ordförande och en för varje sammanträde 
utsedd justeringsperson. 
 

§11. Efter justering ska kårstyrelsens protokoll tillkännages genom att samma dag anslås på 
Umeå studentkårs anslagstavla eller webbsida. Ärenden som kan komma till skada eller men 
för avtalspart eller annan vid offentliggörande, eller ärenden angående enskild medlems 
eller anställds personliga förhållanden ska strykas ut innan offentliggörandet. 
Tillkännagivandet ska vara anslaget i tre (3) veckor. Överklagan ska ske inom tre (3) veckor 
efter det att justerat protokoll tillkännagivits. Övrigt om överklaganden står i kapitel 10. 

Kårstyrelsens uppgifter 
§12. Det åligger kårstyrelsen särskilt 

Att utfärda kallelse till kårfullmäktigesammanträde. 
Att verkställa kårfullmäktiges beslut. 
Att inför kårfullmäktige svara för Umeå studentkårs verksamhet. 
Att inför kårfullmäktige ansvara för Umeå studentkårs ekonomi och förvaltning av dess 
egendom. 
Att fastställa skriftliga regler för attestering. 
Att vara arbetsgivare för kårens tjänstemän och funktionärer. 
Att utse studeranderepresentanter i organ, styrelser och nämnder om inte annat följer 
av dessa stadgar, eller delegationsordning beslutad om i kårfullmäktige.  
Att efter sin mandatperiod, dock senast den 15 november, förelägga revisorer 
verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningen ska 
undertecknas av den styrelse för vars mandatperiod årsredovisningen avser. Styrelsen 
kan delegera till kårordföranden att underteckna årsredovisningen under förutsättning 
att det finns ett dokumenterat godkännande av årsredovisningen från övriga 
styrelseledamöter. 
Att efter sin mandatperiod, dock senast under december månad, förelägga 
kårfullmäktige verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse. 
Att vid fullmäktigemöte där verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt 
revisionsberättelse behandlas tillse att representant för revisorerna och budgetansvarig 
tjänsteman deltar. 
Att i övrigt handha de uppgifter i fråga om Umeå studentkårs verksamhet som inte 
uttryckligen åvilar annat organ. 

Beslutsordning 
§13. Kårstyrelsen är beslutsmässig om minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande. 

 
§14. Omröstning i kårstyrelsen ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 

sedlar om någon ledamot så begär.  
 

§15. Som kårstyrelsens beslut gäller den mening som erhåller mer än hälften av de angivna 
rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval skiljer dock lotten. 
 

§16. Ledamot av kårstyrelsen eller annat verkställande organ får inte närvara vid handläggning 
av eller beslut i ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, 
föräldrar, barn eller syskon, eller någon annan närstående. 
 

§17. Kårstyrelsens beslut överklagas i den ordning som stadgas i kapitel 10. 
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Umeå studentkårs ordförande och vice ordförande  
§18. Umeå studentkårs ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska ha uppnått 

myndighetsålder. 
 
§19. Umeå studentkårs ordförande representerar Umeå studentkår. Det åligger kårordföranden 

särskilt 
 
Att sammankalla styrelsen och leda dess arbete. 
Att sammankalla arbetsutskottet. 

Att med sitt namn underteckna från Umeå studentkår eller dess organ utgående skrivelser. 
Denna befogenhet kan av kårstyrelsen för viss tid eller för vissa slag av ärenden 
delegeras till annan förtroendevald eller till tjänsteman. 

 
§20. Vid förfall för ordföranden träder 1:e vice ordförande och därefter 2:e vice ordförande i 

hans eller hennes ställe.  
 
§21. Vid förfall för såväl ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, utövas 

ordförandens befogenheter av den styrelseledamot som styrelsen utser. 

Umeå studentkårs förtroendevalda, personal och övriga befattningshavare  
§22. Umeå studentkårs befattningshavare utgörs av förtroendevalda, tjänstemän och övrig 

personal. Förtroendevalda är de av medlemmarna, kårfullmäktige eller kårstyrelsen valda 
ledamöterna i de beslutande, verkställande och arbetande organen, och i styrelser och 
nämnder. Tjänsteman är befattningshavare enligt särskilt anställningskontrakt. Övrig 
personal utgörs av dem som anställs i annan ordning.  

 
§23. Förtroendevald ska vara medlem i Umeå studentkår. 
 
§24. Förtroendevald får inte utan synnerliga skäl vara tjänsteman. I förekommande fall beslutar 

kårfullmäktige, varvid beslutet måste biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de erlagda 
rösterna. 

 
§25. Tjänstemän och övrig personal anställs och sägs upp av kårstyrelsen eller av kårstyrelsen 

utsedda organ eller befattningshavare. 
 
§26. Tjänstemans åliggande regleras i särskilda instruktioner utfärdade av kårstyrelsen eller av 

kårstyrelsen utsedda organ eller befattningshavare. 
 
§27. Arvoden till förtroendevalda samt belopp som kårstyrelsen har att förfoga över för tillfälliga 

arvoderingar fastställs av kårfullmäktige. 
 
§28. Lön eller arvoden till tjänsteman och övrig personal fastställs av kårstyrelsen utsedda organ 

eller befattningshavare inom ramen för den fastställda budgeten. 
 

Kapitel 12 Arbetsutskott 

§1. Arbetsutskottet utgörs av ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden.  
Arbetsutskottet kan adjungera förtroendevald, eller tjänsteman med yttrande- och 
förslagsrätt. 
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§2. I ärenden som inte tål uppskov, utövar arbetsutskottet kårstyrelsens befogenheter. Beslut i 
sådant ärende ska underställas kårstyrelsen vid närmast följande sammanträde.  

 
§3. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden.  
 
§4. Vid arbetsutskottets sammanträden ska beslutsprotokoll föras. Protokoll från 

arbetsutskottets sammanträden justeras av Umeå studentkårs ordförande och en för varje 
sammanträde utsedd justeringsperson. Protokollen ska efter justering meddelas 
kårstyrelsen vid nästa sammanträde. 

 
§5. Det åligger arbetsutskottet särskilt 

 
Att besluta om fyllnadsval av studeranderepresentanter till styrelser och grupper i de 
fall endast en (1) nominerad finns till var post. I annat fall ska beslutet underställas 
kårstyrelsen. 
Att besluta om nomineringar till styrelser och grupper i nationella samarbetsorgan. 
Att besluta om insändande av remissvar. 

 
§6. Arbetsutskottet är beslutsmässigt om minst två röstberättigade ledamöter är närvarande.  

 
§7. Omröstning i arbetsutskottet ska ske öppet. Som arbetsutskottets beslut gäller den mening 

som erhåller mer än hälften av de angivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder.  

 
§8. Vid avgivande av remissvar i utbildningsfrågor ska arbetsutskottet se till att berörd sektion 

ges tillfälle att yttra sig. 

Kapitel 13 Ändring av stadgar 

§1. Förslag till upphävande, ändring eller utvidgande av Umeå studentkårs stadgar ska inlämnas 
skriftligen till Umeå studentkårs ordförande senast tre (3) veckor före handläggning i 
fullmäktige. Det åligger kårstyrelsen att yttra sig över förslaget. 

 
§2. Förslag till stadgeändring ska tillsändas ledamöterna senast tio (10) dagar före 

kårfullmäktigesammanträdet. 
 
§3. För att stadgeändring ska träda i kraft fordras vid två (2) på varandra följande 

fullmäktigesammanträden fattade likalydande beslut. Beslutet ska vid båda tillfällena 
biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de i beslutet deltagande fullmäktigeledamöterna 
för att stadgeändring ska träda i kraft. 

 
§4. Beslutad stadgeändring träder i kraft vid den tidpunkt som kårfullmäktige beslutar. 
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Kapitel 14 Upplösning 

§1. Kårfullmäktige kan besluta om upplösning av Umeå studentkår. 
 
§2. Förslag till upplösning av Umeå studentkår ska inlämnas skriftligen till Umeå studentkårs 

ordförande senast tre (3) veckor före handläggning i fullmäktige. Det åligger kårstyrelsen 
att yttra sig över förslaget. 

 
§3. Förslag till upplösning ska tillsändas ledamöterna senast tio (10) dagar före 

kårfullmäktigesammanträdet. 
 
§4. För att upplösning ska träda i kraft fordras vid två (2) på varandra följande 

fullmäktigesammanträden fattade likalydande beslut. Beslutet ska vid båda tillfällena 
biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de i beslutet deltagande fullmäktigeledamöterna 
för att upplösning ska träda i kraft. 

 
§5. Det åligger kårfullmäktige att, i samband med beslut om upplösning, även fastställa 

formerna för hur Umeå studentkårs tillgångar ska hanteras efter upplösningen. 
 
§6. Beslutad upplösning träder i kraft vid den tidpunkt som kårfullmäktige beslutar. 

 

Dessa stadgar har fastställts efter beslut av kårfullmäktige 2018-09-26 och 2018-12-05. 

Dessa stadgar gäller från och med 2019-01-01. 
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