
Fredrik Andersson – 22 år från Umeå med ett intresse för kårarbete och styrketräning. Har läst 
ämneslärarprogrammet mot gymnasiet i matematik och fysik sedan HT 2015. Här nedan kan du läsa om mina 
tidigare erfarenheter av kårarbete och mina tre viktigaste hjärtefrågor! 
 
Mina tidigare erfarenheter av kårarbete: 

• Ledamot i Hectos kårföreningsstyrelse sedan HT 2015. 

• Ledamot i UmePedagogernas sektionsstyrelse sedan VT 2016. 

• Ledamot i US valberedning under VT 2019. 

• Suppleant i US kårfullmäktige under verksamhetsåret 18/19 

 

En opolitisk kår för alla studenter, oavsett politisk åskådning: 

När jag för första gången engagerade mig i kårfullmäktige så var det under det förra kårvalssystemet, där 

kandidater ställde upp för kårpartier och medlemmar röstade på kårpartierna istället för kandidaterna. Jag ställde 

då upp för partiet ”Rimligt initiativ för kåren”, med förhoppningen att reformera kåren till att inte längre driva 

partipolitik utan att gå tillbaka till att bara driva studentfrågor. Partiet lyckades få egen majoritet och jag fick 

därför möjligheten att vara med och rösta fram det nya systemet som används för första gången i år. 

När kåren tar beslut i kårfullmäktige så ska det inte vara för att kandidaterna har en politisk agenda, åt varken 

vänster eller höger, som de vill få igenom; vill man driva politik så kan man gå med i ett parti. 

Nej, när jag ställer upp i kårvalet så är det inte för att företräda dig som socialdemokrat eller moderat. Jag ställer 

upp för att du, precis som jag, är student; och vi förtjänar en kår av, med och för studenter. 

 

En demokratisk, men även representativ kår: 

Det nuvarande valsystemet är mer demokratiskt, vilket är en av anledningarna till att jag själv var med och 

röstade igenom det, men mycket går att göra för att få kårvalet till att bli mer representativt! 

Jag föreslår därför att vi fördelar kårfullmäktiges mandat mer proportionellt mellan sektionerna, samt att vi i 

framtiden använder oss av röstsystemet ”Single transferable vote: Droop”. 

Videos som både kort och pedagogiskt förklarar röstsystemet finns länkade här nedanför: 

https://www.youtube.com/watch?v=l8XOZJkozfI (Röstsystemet i sin helhet) 

https://www.youtube.com/watch?v=wRc630BSTIg (Komplicerad bonusvideo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ac9070OIMUg (Komplicerat exempel på systemet i praktiken)  

 

En både trygg och inkluderande mottagning, men även en rimlig. 

Från och med i år så har US mottagningspolicy även inkluderat ett mottagningskontrakt som alla generaler och 

faddrar/phösare ska skriva under. Jag tycker att det är bra att vi ställer krav på att alla studenters mottagningar 

ska bli bättre, och när jag läste mottagningskontraktet så var jag i stora drag nöjd. 

En sak jag dock inte var nöjd med var UmPes och US olika tolkning av ”alkoholfria aktiviteter”. 

Inga av UmPes aktiviteter kretsar i dag runt alkohol, vilket jag stödjer, men vi tillåter deltagarna att dricka. 

Det finns dock de i kårfullmäktige som vill att en betydande del av våra aktiviteter skall vara alkoholfria i den 

bemärkelsen att ingen deltagare får dricka eller dyka upp påverkad, och när detta blev tydligt för kårfullmäktige 

så började istället diskussionen handla om ifall det i så fall skulle ingå i arrangörernas jobb att hälla ut deltagarnas 

alkohol ifall de hade med sig någon. 

Visst ska vi jobba för att studenterna inte ska dricka tills de behöver skickas till NUS, och nog kan vi någon gång 

ha helt alkoholfria evenemang, men att instruera generaler och faddrar/phösare att hälla ut folks alkohol på en 

betydande del av mottagningens arrangemang är orimligt. 

 

Om jag blir vald till att sitta med i kårfullmäktige så kommer jag fortsätta jobba för avskaffandet av 
partipolitiken i kåren, jag kommer jobba för en mer demokratisk och representativ kår, och jag 
kommer jobba för en balanserad mottagning med rimliga krav men där ingen kommer behöva agera 
krogvakt. 

https://www.youtube.com/watch?v=l8XOZJkozfI
https://www.youtube.com/watch?v=wRc630BSTIg
https://www.youtube.com/watch?v=Ac9070OIMUg

