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Plats: Aula Biologica 

 

Bilagor:  

F4 – Föredragningslista 

F5 – Röstlängd 

M1 – Inkommen avsägelse 

V1 – Valberedningens nomineringar 

B1_1 och B1_2 – Protokoll från valberedningens röstsammanräkning 

B2_1 – Kårstyrelsens förslag på arbetsordning för kårfullmäktige 

B2_2 – Kårstyrelsens förslag med möjlighet att spåra ändringar 

B2_3 – Nuvarande arbetsordning för kårfullmäktige 

B4 – Kårstyrelsens förslag för medlemsreglemente 19/20 

B5 – Kårstyrelsens förslag för sektions- och föreningsreglemente 19/20 

B6 – Kårstyrelsens förslag till operativ plan 19/20 

B7_1 – Kårstyrelsens förslag till budget 19/20 

B7_2 – Förklarande bilaga till budgeten 

B8 – Uppdragsbeskrivningar vid Umeå studentkår 

 

Formalia 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: 

F1 Mötets öppnande  Erik Vikström 

F2 Adjungeringar  Erik Vikström 

Att adjungera närvarande icke-medlemmar av 
Umeå studentkår med närvaranderätt.  
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F3 Mötets behöriga utlysande och 
beslutsmässighet 

 Erik Vikström 

Kallelse till kårfullmäktige ska enligt stadgarna 
utkomma senast 10 dagar före sammanträdet. 
Handlingarna ska skickas ut senast 5 dagar före 
sammanträdet. Kårfullmäktige är beslutsmässigt 
när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  

Att anse mötet behörigt utlyst och 
beslutsmässigt 

F4 Fastställande av 
föredragningslista 

F4 Erik Vikström 

Att fastställa föredragningslistan enligt bilaga 
F4. 

F5 Justering av röstlängd F5 Erik Vikström 

Att fastställa röstlängden enligt bilaga F5 

F6 Val av mötessekreterare  Erik Vikström 

Att välja Daniel Theander till 
mötessekreterare. 

F7 Val av justeringspersoner  Erik Vikström 

Att välja två stycken justeringspersoner. 

F8 Tid för justering  Erik Vikström 

Protokoll från kårfullmäktige ska enligt stadgarna 
justeras senast två veckor efter sammanträdet.  

Att fastställa 5 juni 17:00 som senaste tid för 
justering av mötesprotokollet.  

Meddelanden 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

M1 Avsägelse M1 Erik Vikström 

En avsägelse har inkommit från Anton Sandin 
som avsäger sig sin plats som ersättare i 
Folkuniversitetets styrelse. 

Att lägga avsägelsen till handlingarna 

Beslut 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och förslag till beslut: 

B1 Protokoll från valberedningens 
röstsammanräkning 

B1_1 

B1_2 

Emelie Häger 
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Bifogat har kårfullmäktige fått protokoll från 
röstsammanräkningarna, genomförda av 
Valberedningens utsedda rösträknare. 

Att fastställa protokollet från Valberedningens 
röstsammanräkning. 

B2 Arbetsordning Kårfullmäktige B2_1 

B2_2 

B2_3 

Erik Vikström 

Kårstyrelsen har tagit fram ett förslag på en 
uppdaterad arbetsordning för kårfullmäktige som 
är överensstämmande med de nya stadgarna.  

Att fastställa arbetsordningen för 
kårfullmäktige i enlighet med kårstyrelsens 
förslag.  

B3 Val av kårfullmäktiges talman 
och vice talman 

V1 

B2_1 

Emelie Häger 

Uppdragen för fullmäktiges talmanspresidium 
anges i arbetsordningen för kårfullmäktige 

Att till kårfullmäktiges talman utse Samuel 
Alm 

Att till kårfullmäktiges vice talman utse Erik 
Vikström  

B4 Medlemsreglemente 19/20 B4 Erik Vikström 

Att fastslå medlemsreglemente 19/20 i 
enlighet med kårstyrelsens förslag. 

B5 Sektions- och 
föreningsreglemente 19/20 

B5 Erik Vikström 

Att fastslå sektions- och föreningsreglemente 
19/20 i enlighet med kårstyrelsens förslag. 

B6 Operativ plan 19/20 B6 Erik Vikström 

Den operativa planen styr kårstyrelsens arbete 
under verksamhetsåret. Enligt stadgarna ska den 
operativa planen antas av höstfullmäktige i 
september. Detta beslut gäller antagandet av en 
preliminär operativ plan som är föreslagen av 
avgående kårstyrelse.  

Att fastställa den preliminära operativa planen 
för 19/20 i enlighet med kårstyrelsens förslag.  

B7 Budget 19/20 B7_1 

B7_2 

Erik Vikström 

Precis som för den operativa planen ska även 
budgeten fastställas på höstfullmäktige. 

Att fastställa den preliminära budgeten för 
19/20 i enlighet med kårstyrelsens förslag. 

B8 Val av kårstyrelse för 
verksamhetsåret 19/20 

V1 Emelie Häger 
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B8 Kårstyrelsen verkställer kårfullmäktiges beslut, 
leder det dagliga arbetet och företräder Umeå 
studentkår utåt. Kårstyrelsen har även 
arbetsgivaransvaret för kårens personal. De 
heltidsarvoderade kårstyrelseledamöternas 
uppdrag beskrivs i Uppdragsbeskrivningar vid 
Umeå studentkår. 

Att till kårordförande utse Hanna Lundin 
Jernberg 

Att till 1:e vice kårordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor utse Anton Öhrlund 

Att till 2:a vice kårordförande med ansvar för 
lika villkor och arbetsmiljö utse Solya Halleros 

Att till ledamot med ansvar för 
internationaliserings- samt medlemsfrågor 
utse Fredrik Gustafsson 

Att till ledamot utse Abed Alturk 

Att till ledamot utse Patric Beijer 

Att till ledamot utse Jonas Pahlberg 

Att till ledamot utse Emma Wallerström 

Valberedningen har inte lämnat något förslag 
för den femte ledamotsplatsen.  

B9 Val av revisorer V1 Emelie Häger 

Umeå studentkårs verksamhet granskas av tre 
revisorer, varav en är auktoriserad. Samtliga ska 
även ha personliga ersättare. 

Att till auktoriserad revisor utse Fredrik 
Andersson hos Grant Thornton, ersättare 
utses av byrån 

Att till verksamhetsrevisor utse Inge Breed 

Att till verksamhetsrevisor utse Hanna 
Sohlman 

Att till ersättare för Inge Breed utse Samuel 
Alm 

Att till ersättare för Hanna Sohlman utse Erik 
Vikström 

B10 Val av ledamot i 
universitetsstyrelsen 

 Talman 
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Universitetsstyrelsen är Umeå universitets högst 
beslutande organ. Där fattas övergripande 
strategiska beslut och budget antas. Ledamoten 
sitter under perioden 190701 – 200630. 

 

Att till ordinarie ledamot i 
universitetsstyrelsen utse: 

B11 Val av ordförande, ledamöter 
och ersättare i 
Kårhusstiftelsens styrelse 

 Talman 

Umeå studentkår är ensam stiftare av 
Kårhusstiftelsen (tidigare Stiftelsen Pålebacken, 
grundad 1997) vars främsta uppgift är att förhyra 
lokaler och främja kårhusverksamhet. 
Kårhusstiftelsen har också som uppgift att stödja 
studentnyttan på de olika Campusområdena. 

 

Att till ordförande i kårhusstiftelsens styrelse 
för perioden 190701 - 200630 utse: 

Att till vice ordförande i kårhusstiftelsens 
styrelse för perioden 190701 - 200630 utse: 

Att till ledamot i kårhusstiftelsens styrelse för 
perioden 190701 - 210630 utse: 

Att till ledamot i kårhusstiftelsens styrelse för 
perioden 190701 - 210630 utse: 

Att till ersättare i kårhusstiftelsens styrelse för 
perioden 190701 - 200630 utse: 

Att till ersättare i kårhusstiftelsens styrelse för 
perioden 190701 - 210630 utse: 

Att till ersättare i kårhusstiftelsens styrelse för 
perioden 190701 - 210630 utse: 

B12 Val av ledamot och ersättare 
till Stiftelsen studenthälsans 
styrelse 

 Talman 

Syfte med stiftelsen är att främja sjuk- och 
hälsovård bland Umeås studenter genom kontanta 
bidrag till olika hälsofrämjande projekt. 

 

Att till ledamot i Stiftelsen Studenthälsans 
styrelse för perioden 190701 - 210630 utse: 

Att till ersättare i Stiftelsen Studenthälsans 
styrelse för perioden 190701 - 210630 utse: 
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B13 Val av ledamot till Stiftelsen 
Universitetshallens styrelse 

 Talman 

Stiftelsen Universitetshallen grundades 1982 av 
Umeå studentkår, Umeå universitet samt IKSU. 
Dess syfte är att förhyra och förvalta IKSU lokaler 
på ett sådant sätt att det kommer universitetets 

anställda och studenter till del. 

 

Att till ledamot i Stiftelsen Universitetshallens 
styrelse för perioden 190701 - 220630 utse: 

Att till ledamot i Stiftelsen Universitetshallens 
styrelse för perioden 190701 - 210630 utse: 

 

B14 Val av ledamöter och ersättare 
i Folkuniversitetet stiftelsen 
kulturverksamhet vid Umeå 
universitets styrelse 

 Talman 

Umeå studentkår är tillsammans med Umeå 
universitet och Folkuniversitetsföreningen stiftare 
till Folkuniversitetet Norr 1970. 
Huvudverksamheten består av kurser inom olika 
ämnen, folkbildning samt verksamhet på 
gymnasienivå. 

 

Att till ledamot i Folkuniversitetets styrelse för 
perioden 190701 - 210630 utse: 

Att till ledamot i Folkuniversitetets styrelse för 
perioden 190701 - 210630 utse: 

Att till ersättare i Folkuniversitetets styrelse 
för perioden 190701 - 200630 utse: 

Att till ersättare i Folkuniversitetets styrelse 
för perioden 190701 - 210630 utse: 

F5 Mötets avslutande   

 

 



Röstlängd 2019-05-22

Närv. Post Namn Valkrets

Ledamot 1 Hanna Lundin Jernberg SamSek

Ledamot 2 Elinor Bratt SamSek

Ledamot 3 Jacob Foconi SamSek

Ledamot 4 Christoffer Andersson SamSek

Ledamot 5 Aino Lukkaroinen SamSek

Ledamot 6 Johannes Törnquist SamSek

Ledamot 7 Marcus Persson SamSek

Ledamot 1 Ellen Grönlund HumSek

Ledamot 2 Anna Larsson HumSek

Ledamot 3 Emelie Halltoft HumSek

Ledamot 4 Timmy Nyberg HumSek

Ledamot 5 Gustav Svensson HumSek

Ledamot 6 Moa Gillberg HumSek

Ersättare 1 Ebba Welin HumSek

Ersättare 2 Emelie Sandberg Fransson HumSek

Ersättare 3 Philip Häggström HumSek

Ersättare 4 Cecilia Mörtzell Johansson HumSek

Ersättare 5 Erica Jonasson HumSek

Ersättare 6 Oscar Leijontoft HumSek

Ersättare 7 Petra Olgarsson HumSek

Ersättare 8 Mulin Persson HumSek

Ersättare 9 Inge Breed HumSek

Ledamot 1 Felicia Vik Ching BetSek

Ledamot 2 Daniel Eriksson BetSek

Ledamot 3 Christopher Fellström BetSek

Ledamot 4 Johan Lindgren BetSek

Ledamot 1 Pär Sehlström DokSek

Ledamot 1 Millie Karphammar HHUS

Ledamot 2 Celina Hinzmann HHUS

Ledamot 3 Alice Jedborn HHUS

Ledamot 4 Sebastian Wennberg HHUS

Ledamot 1 Maureen Katheka JF

Ledamot 2 Oscar Svensson JF

Ledamot 3 Josef Lindström Habta JF

Ersättare 1 Emelie Häger JF

Ersättare 2 Mattias Svanström JF

Ledamot 1 Erik Vikström UmPe

Ledamot 2 Fredrik Andersson UmPe



Från: Anton Sandin <mailadress>  
Skickat: den 17 maj 2019 01:46 
Till: stefan@umeastudentkar.se 
Ämne: Folkuniversitetet 
 
Hej! 
 
Jag vill avsäga mig platsen i folkuniversitetets styrelse.  
 
/Anton 
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Här följer valberedningens förslag till kårstyrelse, talmanspresidium samt revisorer. Det är 
kårfullmäktige som slutligt kommer bestämma vilka som väljs till posterna. 

KÅRSTYRELSE 
 

Kårordförande: Hanna Lundin Jernberg 

Valberedningen har valt att nominera Hanna Lundin Jernberg till posten som kårordförande. 
Hanna har en lång erfarenhet av ordföranderollen och har därför stor vana av att vara ansiktet utåt 
och driva frågor. Hanna besitter stora kunskaper om Umeå Studentkår och har många konkreta 
idéer, detta tycker valberedningen är viktigt för att kunna utveckla kåren. Hon har dessutom både 
kunskap och erfarenhet av ledarskap, vilket är viktigt för att kunna leda kåren. Hon har en god 
förmåga att både samarbeta och lyssna på sina kollegor och medmänniskor, men kan sätta ner foten 
där det behövs. Vi tror därför att Hanna kommer göra ett lysande jobb som ordförande. 

 

1:e vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor: Anton Öhrlund 

Vi i valberedningen har valt att nominera Anton Öhrlund till 1:a vice kårordförande med ansvar 
för utbildningsfrågor. Anton har mycket erfarenhet från dels olika förbund men också 
föreningslivet på campus. Han är strukturerad och har en god social förmåga som krävs för att 
kunna axla rollen. Anton har uppvisat ett starkt intresse för just utbildningsfrågor och kommer 
kunna föra studenternas talan och säga ifrån när något är bristfälligt. Valberedningen är övertygad 
om att Anton skulle göra ett bra arbete som 1:a vice kårordförande. 

 

2:a vice kårordförande med ansvar för lika villkor och arbetsmiljö: Solya Halleros 

Valberedningen nominerar Solya Halleros till posten som 2:a vice kårordförande med ansvar för 
lika villkor och arbetsmiljö. Solya har ett års färsk erfarenhet från att ha arbetat ett år på kåren. Hon 
besitter en hög social kompetens och är förtroendeingivande. Hon har en förmåga att arbeta 
självständigt och har en förmåga att kunna driva frågor, vilket är viktigt för att kunna utveckla 
frågor inom området. Med sitt intresse i många olika frågor och sin färska erfarenhet, kan hon vara 
en viktig lagspelare för ett välfungerande presidium. 

 

Ansvarig för internationaliserings- samt medlemsfrågor: Fredrik Gustafsson Älvdahl 

Valberedningen har valt att nominera Fredrik Gustafsson Älvdahl till ansvarig för 
internationaliserings- samt medlemsfrågor. Fredrik är en social och utåtriktad kille med en hel del 
erfarenhet från studentlivet. Fredrik uppvisar stor kreativitet och har flera konkreta idéer när det 
gäller event på campus och även marknadsföringen för dessa. Han uppvisar en stark social förmåga 
som kan hjälpa kåren knyta starka band med både företag och andra externa aktörer, vilket är något 
vi har prioriterat högt för detta år och denna roll. Vi tror att Fredrik kan lyfta denna kår till nya 
höjder. 

 

Ledamot: Abed Alturk 
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Abed är en målinriktad person som trots sin ringa ålder har en lång erfarenhet av föreningslivet. 
Abed har, för oss i valberedningen, kunnat presentera en arsenal fylld med ordförandeskap från 
flera föreningar samt uppvisar ett stort engagemang och driv. Vi i valberedningen är övertygade 
om att Abed kommer kunna axla rollen som ledamot i kårstyrelsen och föra kåren framåt. 

 

Ledamot: Patric Beijer 

Patric är en driven person som agerar professionellt och som har lång erfarenhet av att både styra 
föreningsstyrelser och arbetsplatser. Han besitter engagemang för att driva viktiga frågor i kåren 
och för att representera alla studenter från Umeå Studentkår. Patric beskriver sig själv som 
noggrann och påläst. Valberedningen bedömer Patric som en solklar kandidat och är övertygad om 
att han kommer att ta uppdraget på största allvar och kunna utveckla kåren. 

 

Ledamot: Jonas Pahlberg 

Jonas är en person som är väldigt social och som har tidigare erfarenhet av föreningslivet. Han har 
starka visioner och idéer om kårens framtid. Vi i valberedningen är övertygade om att Jonas 
kommer kunna ta uppdraget på stort allvar och att han med sitt engagemang och idéer kommer 
kunna bidra till att driva kåren i rätt riktning och öka medvetenheten om kåren. Vi har därför valt 
att nominera Jonas Pahlberg som ledamot i kårstyrelsen. 

 

Ledamot: Emma Wallerström 

Emma är en engagerad som person och är inte rädd för att säga vad hon tycker. Emma har tidigare 
erfarenhet av att sitta i kårstyrelsen och har ett stort driv att utveckla och modernisera kåren. Med 
sina idéer och med sin förmåga att vara ett bra bollplank tror valberedningen att hon kommer 
kunna lyfta kårens arbete till nya nivåer. Valberedningen har därför valt att nominera Emma 
Wallerström till posten som ledamot i kårstyrelsen. 

 

Ledamot: Vakant 

Valberedningen har valt att inte nominera någon person till sista platsen som ledamot i kårstyrelsen. 

 

TALMANSPRESIDIUM 
 

Talman: Samuel Alm 

Vi i valberedningen nominerar Samuel Alm till posten som Talman. Samuel är en organiserad och 
ordningsam person med färsk erfarenhet som talman för kårfullmäktige. Han ser sig själv som 
saklig, opartisk och effektiv, och vi i valberedningen kan inte annat än att hålla med. Vi tror att 
Samuel kommer kunna utföra jobbet på ett utmärkt sätt och hålla ordning och god ton i 
kårfullmäktige. 
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Vice talman: Erik Vikström  

Vi i valberedningen nominerar Erik Vikström till posten som vice talman. Erik har färsk erfarenhet 
från kåren då han suttit som ordförande det senaste året. Erik har även bra idéer för samarbetet 
mellan vice talman och talmannen. Med sin erfarenhet har Erik god kunskap om reformen som 
skett i kåren och kan vara en god komponent i kommande kårfullmäktige. 

 

VERKSAMHETSREVISORER 
 

Verksamhetsrevisor: Inge Breed 

Vi i valberedningen nominerar Inge Breed till posten som verksamhetsrevisor. Inge har mycket 
erfarenhet från studentlivet på campus, och vet hur föreningar och kårer fungerar. Han är inte rädd 
för att säga till vid konstigheter och vi är övertygade om att han kommer kunna sätta ner foten om 
något är fel, detta har vi ansett som viktiga egenskaper för posten. 

 

Verksamhetsrevisor: Hanna Sohlman 

Vi i valberedningen nominerar Hanna Sohlman till posten som verksamhetsrevisor. Hon är driven 
och uppvisar stort engagemang och intresse för posten. Hanna har uppvisat att hon är organiserad 
och noggrann i det hon gör, vilket är viktiga egenskaper för posten. 

 

Ersättare till Inge Breed: Samuel Alm 

Samuel har ett öga för detaljer samt har sedan tidigare lång erfarenhet av kårens uppbyggnad och 
organisation. Samuel har dessutom juridisk kunskap vilket gör att han lätt skulle kunna ta sig an 
uppgiften. Vi i valberedningen tror att Samuel skulle göra ett fantastiskt jobb som ersättare till 
verksamhetsrevisorn. 

 

Ersättare till Hanna Sohlman: Erik Vikström 

Erik har med sin erfarenhet som tidigare kårordförande en skarp inblick i kårens strukturer, 
speciellt gällande det nuvarande verksamhetsårets stora reformer. Vi i valberedningen tror därför 
att Erik kommer kunna göra ett väldigt bra jobb i rollen som ersättare till verksamhetsrevisorn. 
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ARBETSORDNING FÖR UMEÅ STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE 
Denna arbetsordning är ett dokument över de rutiner som Umeå Studentkårs fullmäktige ska arbeta 
efter. Den finns till för att det ska finnas klara riktlinjer och för att det inte ska råda någon oklarhet 
kring hur fullmäktigearbetet går till. Arbetsordningen ska årligen fastställas vid höstterminens första 
fullmäktigesammanträde. 

Fullmäktiges roll  

Fullmäktiges uppgift är att vara US högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som beslutar hur 
US skall arbeta i större principiella eller ekonomiska frågor. 

Fullmäktiges åligganden regleras av kapitel 8 i Umeå studentkårs stadgar, förutom dessa kan frågor 
väckas. En fråga kan väckas i fullmäktige på tre olika sätt, genom motion, proposition eller 
interpellation: 

Motion  
En motion är ett förslag till en förändring. Motionen kan beröra vad som helst som någon vill att 
fullmäktige skall besluta om och lämnas in till kårordförande. Varje enskild medlem av US har rätt 
att motionera. 

Motionsstopp infaller senast klockan 12:00 fjorton (14) dagar innan sammanträdet. Motionen 
behandlas av kårstyrelsen som beslutar om motionen skall skickas på remiss och/eller behandlas i 
arbetsgrupper. Kårstyrelsen skriver ett motionssvar till närmast följande fullmäktigesammanträde 
där styrelsens syn på motionen avges samt förslag på hur fullmäktige skall besluta. 

Av motionen skall det framgå vem som har skrivit den, att den är riktad till fullmäktige och vad 
som föreslås skall beslutas. I motionen bör det så utförligt som möjligt redogöras för frågan, gärna 
med bakgrundsmaterial, samt avslutas med förslag på vad fullmäktige skall besluta: s.k. att-satser. 
Exempel: ”Fullmäktige föreslås besluta att inköpa skönare stolar till Hägglundsrummet.”  

Proposition  
En proposition är ett förslag från kårstyrelsen som fullmäktige skall besluta om. Propositionen kan 
gå på remiss till berörda instanser inom US.  

Behandling av proposition och motion går till enligt följande:  

• Kort föredragning av proposition/motion  

• Kort föredragning av styrelsens yttrande (vid motion)  

• Ev. diskussion där möjlighet finns att lämna in ytterligare yrkanden  

• Efter diskussionens avslutande föreslås och fastställs beslutsordning  

• Styrelsens förslag är alltid huvudförslag  

• Beslut fattas först i fråga om varje enskild att-sats och slutligen till motionen i sin helhet. 
Skulle motionen som helhet falla, kvarstår ändå de att-satser som tidigare bifallits, dock 
utan inledande brödtext  
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Interpellation  
Interpellation är skriftlig fråga från medlem i eller organ inom US till av US fullmäktige valda 
styrelse.  

Interpellation ska vara kårordförande tillhanda senast klockan 12:00 fjorton (14) dagar före US 
fullmäktigemöte. Interpellation besvaras skriftligen av kårstyrelsen. Debatt kan följa på 
kårstyrelsens föredragande av interpellationssvar. Interpellation skall föras in i protokollet. 

Enkel fråga  
Enkel fråga är en skriftlig fråga från medlem i eller organ inom US till ledamot av kårstyrelsen. En 
enkel fråga ska vara kårordförande tillhanda senast klockan 12:00 sju (7) dagar före US 
fullmäktigemöte varpå ledamoten är skyldig att avge ett muntligt svar på frågan. Sedan frågan 
besvarats kan ledamoten och frågeställaren uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan ska 
föras till protokollet. 

Principer kring fullmäktigearbete  
Följande är överenskomna principer som gäller de enskilda fullmäktigeledamöterna. Principerna kan inte ses som 
regler utan är nedtecknade här för att förmedla en känsla kring hur vi vill att vårt fullmäktige ska fungera.  

Fullmäktigeledamöterna ansvarar för att:  

• Visa respekt för studentkåren, studenterna och resten av fullmäktigeledamöterna  

• Leva upp till de förväntningar man har på sig som förtroendevald  

• Göra aktiva prioriteringar och medvetet väga privatliv mot kårarbete  

• Tänka på sitt välbefinnande på ett sådant sätt att man kan vara aktiv under hela 
mandatperioden och inte bränner ut sig  

• Hjälpa de andra fullmäktigeledamöterna att göra prioriteringar och säga åt dem när de tar 
på sig för mycket  

• Analysera sig själv och sina svagheter och arbeta med dessa  

• Säga ifrån i tid om man inser att man inte kommer att kunna fullfölja en uppgift som man 
tagit på sig, dvs. be om hjälp, delegera, samarbeta med övriga etc.  

• Svara på meddelanden (Ex. e-post) 
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Gällande fullmäktigemötena ansvarar ledamöterna för att:  

• Tänka på att ha ett uppmuntrande beteende och inte verka uttråkad när någon annan pratar. 
Lyssna aktivt  

• Inte upprepa argument i annat fall än om man misstänker att någon inte förstått argumentet  

• Skaffa sig en uppfattning och att se till att man har förstått vad ett beslut innebär  

• Hålla sig till ämnet  

• Närvara och hålla tiderna  

• Försöka förstå de andras åsikt och perspektiv. Se till sak och inte person  

• Ta ansvar för eventuella personliga konflikter exempelvis genom att prata ut ordentligt 
redan innan mötet då en känslig fråga diskuteras  

Övriga principer kring fullmäktigearbetet:  

• Kontinuitet. Det vi gör nu ska inte behöva göras igen de närmaste åren. Allt ska 
dokumenteras och föras vidare.  

• Struktur och formalia. Med en tydlig struktur kan man kontrollera så att organisationen har 
högt till tak och att allt sköts som det ska. Det blir inte tråkigare att arbeta i en genomtänkt 
struktur med klara rutiner.  

Möten  

En stor del av fullmäktiges arbete består av möten. Följande avsnitt beskriver hur dessa möten går 
till.  

Mötestider  
Fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår. Vid varje mötes öppnande 
ansvarar mötespresidiet för att ange beräknad tidsåtgång för sammanträdet. 

Mötesförberedelser  
Kallelse skall skickas ut tio (10) dagar innan sammanträde. Dagordning, besluts- och 
diskussionsunderlag ska vara utformat enligt särskild mall och utskickat via e-post senast fem (5) 
dagar innan ett möte. 

Om en ledamot önskar få handlingarna utskrivna ska hen ges möjlighet att skriva ut via kårens 
skrivare.  

Samtliga diskussioner och beslut som behandlas av fullmäktige bör vara beredda i underlag.  
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Mötesledning  
Det är mötespresidiet som ansvarar för att fullmäktigemötena blir ordentligt ledda. Mötespresidiet 
består av kårfullmäktiges talman och vice talman.  

Det är talmannens roll att se till att alla kommer till tals på mötet, att mötesdisciplinen efterlevs och 
att effektivitetsnivån hålls hög. Talmannen ansvarar även för att vice talman samt sekreterare hinner 
med att utföra sina uppgifter. 

Är talman eller vice talman frånvarande under två (2) på varandra följande 
kårfullmäktigesammanträden anses förtroendeuppdraget förbrukat och nyval ska ske vid närmast 
följande kårfullmäktigesammanträde. 

Mötesformalia  
Den mötesformalia som används under fullmäktigemötena finns till för att underlätta arbetet och 
inte för att vara ett hinder. Effektivitet och demokrati går alltid före att hålla strikt på 
mötesformalian.  

Mötets öppnande  

Talmannen förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen. För att mötet skall få öppnas krävs 
enligt stadgarna att fler än hälften av ledamöterna skall vara närvarande. Räknat på 35 mandat 
innebär detta att minst 18 ledamöter måste närvara. Annars kan fullmäktigesammanträde ej hållas. 

Ledamots frånvaro bör anmälas till mötespresidiet senast ett dygn innan sammanträdet. 
Mötespresidiet och ledamoten ansvarar gemensamt för att informera ersättare.  

Mötets stadgeenliga utlysande  

Beslut tas om mötet är stadgeenligt utlyst, dvs. att kallelsen skickades senast tio (10) dagar innan 
mötet. Är mötet ej stadgeenligt utlyst kan mötet genomföras endast om fullmäktige beslutar så. 

Val av sekreterare 

Inför varje sammanträde väljs en sekreterare. Det rekommenderas att samma person är sekreterare 
vid varje fullmäktige under ett verksamhetsår, förslagsvis vice talman.  

Val av justerare tillika rösträknare  

Här väljs två ledamöter för att justera protokollet, vilket innebär att de läser igenom sekreterarens 
protokoll och intygar att protokollet stämmer överens med vad som skedde på sammanträdet. De 
två personerna skall också räkna röster vid beslut som äger rum med rösträkning.  

Tid för protokolljustering  

Beslut tas om tidpunkt när protokollet skall justeras. Enligt stadgarna ska justering ske senast två 
veckor efter sammanträdet. Protokollet justeras genom att sekreteraren, mötesordföranden samt 
de två justerarna skriver under protokollet. Omedelbar justering innebär att protokollet justeras 
under mötet gällande en viss punkt och får till konsekvens att beslutet omedelbart blir giltigt.  
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Justering av röstlängden  

Beslut tas om att fastställa röstlängden. Detta innebär att sekreteraren läser upp namnen på 
fullmäktigeledamöterna. När namn på ledamot läses upp svarar denne med ”Ja”. Vid de tillfällen 
då ordinarie ledamot ej närvarar fortsätter mötesordföranden med ersättarna. En ledamot måste 
befinna sig i mötessalen för att anses som närvarande då omröstning per telefon eller genom 
fullmakt inte är tillåten. Se nedan om omröstningar. Distansstudenter som ej är bosatta i Umeå är 
undantagna från denna regel.  

Utjustering  

För att ledamot skall få lämna mötet krävs att denne blivit utjusterad ur röstlängden. Utjustering 
görs av sekreterare och utjusterad ledamot kan inte ställas till svars för de beslut fullmäktige tar.  

Adjungeringar  

Alla medlemmar i Umeå studentkår samt revisor, inspektor och proinspektor äger närvaro-, 
yttrande samt förslagsrätt till samtliga fullmäktigemöten. Tjänstemän och funktionär har 
yttranderätt i frågor inom deras verksamhetsområde. Fullmäktige kan välja att för visst 
sammanträde adjungera ickemedlemmar med närvaro- eller yttranderätt. Det innebär att denna 
person ses som deltagare på mötet med de rättigheter som fullmäktige väljer att ge denne. 
Adjungering kan aldrig ske med rösträtt.  

Slutna förhandlingar  

Fullmäktige kan med enkel majoritet besluta att överläggning skall hållas inom slutna dörrar. 
Eventuell tidigare adjungerad närvarorätt upphör därmed.  

Fastställande av föredragningslista  

Här beslutas om sammanträdets arbetsordning. Frågorna kan flyttas om, tas bort eller läggas till. 
Även övriga frågor anmäls här. Om inga ändringar gjorts frågar talmannen om ”fullmäktige kan 
besluta att arbeta efter den föreslagna föredragningslistan” har ändringar gjorts sker frågan med 
tillägget ”…med gjorda ändringar”.  

Meddelanden  

Under punkten meddelanden ska organ inom US rapportera om sin verksamhet. Det är viktigt att 
poängtera vikten av skriftliga rapporter då muntliga rapporter har en tendens att förlänga mötet. 
Punkten meddelanden kan också användas för att informera om kommande händelser som kan 
vara av intresse för fullmäktige. Under denna punkt är det fritt att ställa frågor om de framlagda 
rapporterna och meddelandena. Det är dock inte möjligt att ta några beslut.  
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Kårfullmäktiges ordförande ansvarar för insamling av information från representanter utsedda av 
kårfullmäktige till organ inom US samt säkerställande att denna information tas upp vid 
fullmäktigesammanträde. Följande organ ska rapportera om sin verksamhet: 

- Kårhusstiftelsen 

- Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond 

- Kårmedia i Umeå AB 

- Stiftelsen Folkuniversitetet 

- Stiftelsen Universitetshallen 

- Stiftelsen Studenthälsan 

Beslutspunkter  

De frågor som finns i föredragningslistan behandlas i den angivna turordningen. Frågorna kan vara 
i form av motion, proposition eller interpellation (läs om dessa ovan). 

Övriga frågor  

Beslut i fråga som väckts på sittande möte kan fattas om konsensus rörande beslutet råder mellan 
alla närvarande fullmäktigeledamöter.  

Mötets avslutande  

Talmannen förklarar mötet avslutat.  

Mötesteknik  
Följande beskriver hur ledamöterna förväntas agera under mötet.  

Begära ordet  

Talmannen för talarlista. Ordet begärs genom att signalera till mötesledaren tills denne ger tecken 
om att begäran uppfattats. Det är av stor vikt att talarlistan följs och att ingen ledamot talar utan 
att ha fått ordet. Endast i tre fall får talarlistan brytas. Dessa är ordningsfråga, sakupplysning samt 
replik. Se nedan för förklaring.  

Ordningsfråga  

Yrkande i ordningsfråga bryter talarlistan och går före andra yrkanden. Ordningsfråga är förslag 
som rör det pågående mötet. Det kan handla om rast, bordläggningar eller liknande. Särskilda 
ordningsfrågor är streck i debatten och bordläggning. Se nedan för förklaring. Debatt i 
ordningsfråga får upptas.  
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Streck i debatten  

Då talmannen anser att en fråga är färdigdiskuterad har denna rätt att dra streck i debatten. Om 
detta möter motstånd genomförs omröstning. Streck i debatten kan även föreslås som 
ordningsfråga. Vid beslut om streck i debatten gäller följande:  

• Framställda yrkanden läses upp av mötesordförande  

• Möjlighet ges att lämna in ytterligare yrkanden  

• Möjlighet ges att teckna sig på talarlistan  

• Därefter meddelas att streck i debatten satts  

När streck i debatten satts kan inga nya talare erhålla ordet och inga nya yrkanden läggas.  

Bordläggning  

Bordläggningsyrkanden skall vid beslut först tas upp till behandling. Bordläggning skall ske om en 
majoritet av närvarande ledamöter så önskar.  

Sakupplysning  

Vem som helst kan under pågående debatt begära sakupplysning. Sakupplysning bryter talarlistan 
och ger personen i fråga rätt att informera mötet om ett sakfel som nämnts eller svara på en direkt 
ställd sakfråga. Vid sakupplysning får talare endast upplysa om fakta och ej uttrycka åsikter eller på 
annat sätt föra debatt.  

Replik 

Den ledamot som känner att han/hon blivit personligen angripen har rätt att begära replik. Med 
replik menas att man har rätt att gå i svarsmål på föregående talares inlägg. Replik bryter talarlistan 
och bör ej vara längre än en minut. Önskar man tala längre får man anmäla sig på talarlistan. Replik 
bör endast ges till den som blivit apostroferad d.v.s. nämnd vid namn och därmed personligt 
angripen. Argumentation i sakfrågan är ej tillåten. Kontrareplik beviljas ej. 

Lämna förslag  

Samtliga förslag till styrelsen sker genom yrkanden – vilka görs skriftligen på för därom avsedd 
yrkandelapp – formulerade i en eller flera att-satser. I yrkandet skall tydligt framgå vem som yrkar, 
vilken punkt som avses samt hela den text som yrkandet gäller. Detta gäller ej bifalls- eller 
avslagsyrkanden, vilka enbart avläggs muntligen.  
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Omröstning  

Omröstning sker i första hand via handuppräckning. Mötesordförande klargör liggande förslag, 
frågar sedan fullmäktige om man vill bifalla förslagen. Förslagen räknas upp och man yrkar bifall 
med handuppräckning. Man säger aldrig nej. Råder tvivel kring vilket förslag som vann kan vem 
som helst i fullmäktige begära votering, då räknas rösterna. Ansvarig för rösträkning är 
mötesjusterare. I fall där det finns flera förslag som står mot varandra används 
kontrapropositionsvotering (se nedan). Omröstning med fullmakt eller per telefon tillåts inte, 
ledamöter måste befinna sig på mötet för att rösta. Distansstudenter som ej är bosatta i Umeå är 
undantagna från denna regel. Enligt stadgan skiljer lotten vid lika röstetal.  

Återremitteringsyrkande tas alltid upp först vid beslutstillfället, därefter bordläggningsyrkande och 
därefter sakyrkanden. Förslag ställs slutligen alltid mot avslag.  

Kontrapropositionsvotering  

Beslutsförfarande som används för att på ett effektivt sätt avgöra vilket förslag som vinner om det 
finns många förslag som står mot varandra. Man börjar med att göra en försöksvotering mellan alla 
förslag som inte är huvudförslag.  

Mötesordförande räknar då upp alla förslag ett i taget och röstberättigade mötesdeltagare ropar ja 
när det förslag de förespråkar räknats upp. Mötesordföranden skapar sedan godtyckligt en 
turordning utifrån hur populära han/hon finner förslagen. Därefter ställs de två populäraste 
förslagen mot varandra och så vidare. Till slut har man förhoppningsvis ett förslag som ställs mot 
huvudförslaget. Det av dessa förslag som vinner ställs för säkerhets skull även mot avslag. Normalt 
sett ska det då inte kunna bli avslag. Om någon mötesdeltagare önskar att inget förslag ska vinna 
bör denne yrka på att huvudförslaget avslås. Detta yrkande får då delta i turneringen som alla de 
andra.  

Protokollsanteckning  

Protokollsanteckningen används när man önskar försäkra sig om att något förs till protokollet, t.ex. 
för att förtydliga eller förklara något. Protokollsanteckningen kan sålunda innehålla vad som helst 
av relevans för ärendet och lämnas skriftligen till sekreteraren. En speciell variant av 
protokollsanteckning är röstförklaring. Denna används för att i protokollet förklara exempelvis en 
anledning till att man valt att rösta på ett visst sätt. Det kan röra sig om att man anser att fullmäktige 
har fattat ett dåligt beslut men ändå inte vill gå så långt som att reservera sig, eller att vissa 
bakomliggande omständigheter bör förklaras. Dock bör observeras att en röstförklaring aldrig kan 
innebära att man inte står bakom majoritetens beslut.  

Reservation  

Om en röstberättigad fullmäktigeledamot vill frånsäga sig ansvaret för ett beslut kan denne 
reservera sig. Detta sker genom att man i samband med att beslut fattats klargör för mötet att man 
önskar reservera sig. Den färdigformulerade, skriftliga reservationen lämnas in senast vid mötets 
avslutande för att man ska kunna bifoga denna till protokollet. Reservation mot ett beslut kan inte 
göras om man röstat för detta. Reservation ska innehålla den reserverandes namn, datum samt 
vilket beslut denne reserverar sig mot. Argumentation om varför man reserverar sig bör även finnas 
med. Det bör framgå på ett tydligt sätt vad det är som reservanten inte accepterar hos beslutet. Om 
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det är hela beslutet, del av beslutet eller det sätt som beslutet tillkom. Om reservant så önskar skall 
reservationen läsas upp.  

Dokumentation  

Protokoll  
Det är mötespresidiet som ansvarar för att protokoll förs, skickas ut och arkiveras vid 
fullmäktigemötena. Det behöver inte betyda att presidiet själva skriver protokollen. 

I början av varje möte väljs en mötessekreterare. Företrädelsevis är det den person som skrev 
protokollet som föredrar det under punkten föregående mötesprotokoll på nästa styrelsemöte. I 
denne persons frånvaro sköts detta av mötesordförande. 

Fullmäktiges mötesprotokoll skrivs efter en separat fastställd protokollmall. Sekreteraren ansvarar 
även för dokumentation av fullmäktiges arbete. Alla möteshandlingar såsom dagordningar, 
protokoll, besluts- och diskussionsunderlag samt fastställda dokument ska dokumenteras. 
Originaldokument ska förvaras på kårexpeditionen. 

Protokollen ska justeras av två av mötet valda justeringspersoner. Dessutom ska mötessekreteraren 
och talmannen skriva under protokollet. Justering ska enligt stadgarna ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Mötespresidiet ansvarar för att protokollet finns tillgängligt för kårens medlemmar. 

Talarstatistik 
Vid fullmäktigesammanträden ansvarar mötespresidiet över att talarstatistik förs i syfte att skapa 
en bild av hur taltiden fördelas inom fullmäktige. Talarstatistiken ska alltid vara anonymiserad. 
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ARBETSORDNING FÖR UMEÅ STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE 
Denna arbetsordning är ett dokument över de rutiner som Umeå Studentkårs fullmäktige ska 
arbeta efter. Den finns till för att det ska finnas klara riktlinjer och för att det inte ska råda någon 
oklarhet kring hur fullmäktigearbetet går till. Arbetsordningen ska årligen fastställas vid 
höstterminens första fullmäktigesammanträde. 

Fullmäktiges roll  
Fullmäktiges uppgift är att vara US högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som beslutar hur 
US skall arbeta i större principiella eller ekonomiska frågor. 

I US’ stadga kap. 8 13§ regleras fullmäktiges åligganden, förutom dessa kan frågor väckas. En 
fråga kan väckas i fullmäktige på tre olika sätt, genom motion, proposition eller interpellation: 

Motion  

En motion är ett förslag till en förändring. Motionen kan beröra vad som helst som någon vill att 
fullmäktige skall besluta om. Varje enskild medlem av US har rätt att motionera.  

Motionsstopp infaller senast klockan 12:00 fjorton (14) dagar innan sammanträdet. Motionen 
behandlas av kårstyrelsen som beslutar om motionen skall skickas på remiss och/eller behandlas i 
arbetsgrupper. Kårstyrelsen skriver ett motionssvar till närmast följande fullmäktigesammanträde  
där styrelsens syn på motionen avges samt förslag på hur fullmäktige skall besluta. 

Av motionen skall det framgå vem som har skrivit den, att den är riktad till fullmäktige och vad 
som föreslås skall beslutas. I motionen bör det så utförligt som möjligt redogöras för frågan, 
gärna med bakgrundsmaterial, samt avslutas med förslag på vad fullmäktige skall besluta: s.k. att-
satser. Exempel: ”Fullmäktige föreslås besluta att inköpa skönare stolar till Hägglundsrummet.”  

Proposition  

En proposition är ett förslag från kårstyrelsen som fullmäktige skall besluta om. Propositionen 
kan gå på remiss till berörda instanser inom US.  

Behandling av proposition och motion går till enligt följande:  

 Kort föredragning av proposition/motion  

 Kort föredragning av styrelsens yttrande (vid motion)  

 Ev. diskussion där möjlighet finns att lämna in ytterligare yrkanden  

 Efter diskussionens avslutande föreslås och fastställs beslutsordning  

 Styrelsens förslag är alltid huvudförslag  

 Beslut fattas först i fråga om varje enskild att-sats och slutligen till motionen i sin helhet. 
Skulle motionen som helhet falla, kvarstår ändå de att-satser som tidigare bifallits, dock 
utan inledande brödtext  
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Interpellation  

Interpellation är skriftlig fråga från medlem i eller organ inom US till av US’ fullmäktige valda 
styrelse.  

Interpellation ska vara kårordförande tillhanda senast klockan 12:00 fjorton (14) dagar före US’ 
fullmäktigemöte. Interpellation besvaras skriftligen av kårstyrelsen. Debatt kan följa på 
kårstyrelsens föredragande av interpellationssvar. Interpellation skall föras in i protokollet. 

Enkel fråga  

Enkel fråga är en skriftlig fråga från medlem i eller organ inom US till ledamot av kårstyrelsen. 
En enkel fråga ska vara kårordförande tillhanda senast klockan 12:00 sju (7) dagar före US 
fullmäktigemöte varpå ledamoten är skyldig att avge ett muntligt svar på frågan. Sedan frågan 
besvarats kan ledamoten och frågeställaren uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan ska 
föras till protokollet. 

Principer kring fullmäktigearbete  

Följande är överenskomna principer som gäller de enskilda fullmäktigeledamöterna. Principerna kan inte ses som 
regler utan är nedtecknade här för att förmedla en känsla kring hur vi vill att vårt fullmäktige ska fungera.  

Fullmäktigeledamöterna ansvarar för att:  

 Visa respekt för studentkåren, studenterna och resten av fullmäktigeledamöterna  

 Leva upp till de förväntningar man har på sig som förtroendevald  

 Göra aktiva prioriteringar och medvetet väga privatliv mot kårarbete  

 Tänka på sitt välbefinnande på ett sådant sätt att man kan vara aktiv under hela 
mandatperioden och inte bränner ut sig  

 Hjälpa de andra fullmäktigeledamöterna att göra prioriteringar och säga åt dem när de tar 
på sig för mycket  

 Analysera sig själv och sina svagheter och arbeta med dessa  

 Säga ifrån i tid om man inser att man inte kommer att kunna fullfölja en uppgift som man 
tagit på sig, dvs. be om hjälp, delegera, samarbeta med övriga etc.  

 Svara på meddelanden (Ex. e-post) 
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Gällande fullmäktigemötena ansvarar ledamöterna för att:  

 Tänka på att ha ett uppmuntrande beteende och inte verka uttråkad när någon annan 
pratar. Lyssna aktivt  

 Inte upprepa argument i annat fall än om man misstänker att någon inte förstått 
argumentet  

 Skaffa sig en uppfattning och att se till att man har förstått vad ett beslut innebär  

 Hålla sig till ämnet  

 Närvara och hålla tiderna  

 Försöka förstå de andras åsikt och perspektiv. Se till sak och inte person  

 Ta ansvar för eventuella personliga konflikter exempelvis genom att prata ut ordentligt 
redan innan mötet då en känslig fråga diskuteras  

Övriga principer kring fullmäktigearbetet:  

 Kontinuitet. Det vi gör nu ska inte behöva göras igen de närmaste åren. Allt ska 
dokumenteras och föras vidare.  

 Struktur och formalia. Med en tydlig struktur kan man kontrollera så att organisationen 
har högt till tak och att allt sköts som det ska. Det blir inte tråkigare att arbeta i en 
genomtänkt struktur med klara rutiner.  

Möten  
En stor del av fullmäktiges arbete består av möten. Följande avsnitt beskriver hur dessa möten 
går till.  

Mötestider  

Fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår. Vid varje mötes öppnande 
ansvarar mötespresidiet för att ange beräknad tidsåtgång för sammanträdet. 

Mötesförberedelser  

Kallelse skall skickas ut tio (10) dagar innan sammanträde. Dagordning, besluts- och 
diskussionsunderlag ska vara utformat enligt särskild mall och utskickat via e-post senast fem (5) 
dagar innan ett möte. 

Gruppledare ansvarar för att trycka upp det antal exemplar av handlingar som kårlistan behöver 
till mötet. 

Samtliga diskussioner och beslut som behandlas av fullmäktige bör vara beredda i underlag.  
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Mötesledning  

Det är mötespresidiet som ansvarar för att fullmäktigemötena blir ordentligt ledda. 
Mötespresidiet består av kårfullmäktiges ordförande och vice ordförande.  

Det är ordförandes roll att se till att alla kommer till tals på mötet, att mötesdisciplinen efterlevs 
och att effektivitetsnivån hålls hög. Ordförande ansvarar även för att vice ordförande samt 
sekreterare hinner med att utföra sina uppgifter. 

Är ordförande eller vice ordförande frånvarande under två (2) på varandra följande 
kårfullmäktigesammanträden anses förtroendeuppdraget förbrukat och nyval ska ske vid närmast 
följande kårfullmäktigesammanträde. 

Mötesformalia  

Den mötesformalia som används under fullmäktigemötena finns till för att underlätta arbetet och 
inte för att vara ett hinder. Effektivitet och demokrati går alltid före att hålla strikt på 
mötesformalian.  

Mötets öppnande  

Mötesordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen. För att mötet skall få öppnas 
krävs enligt stadgarna att fler än hälften av ledamöterna skall vara närvarande. Räknat på 31 
mandat innebär detta att minst 16 ledamöter måste närvara. Annars kan fullmäktigesammanträde 
ej hållas. 

Ledamots frånvaro bör anmälas till respektive gruppledare senast en (1) timma innan 
sammanträdet. 

Mötets stadgeenliga utlysande  

Beslut tas om mötet är stadgeenligt utlyst, dvs. att kallelsen skickades senast tio (10) dagar innan 
mötet. Är mötet ej stadgeenligt utlyst kan mötet genomföras endast om fullmäktige beslutar så. 

Val av justerare tillika rösträknare  

Här väljs två ledamöter för att justera protokollet, vilket innebär att de läser igenom sekreterarens 
protokoll och intygar att protokollet stämmer överens med vad som skedde på sammanträdet. De 
två personerna skall också räkna röster vid beslut som äger rum med rösträkning. Normalt sker 
inget val av sekreterare då sådan väljs av fullmäktige tillsammans med mötesordföranden i maj.  

Tid för protokolljustering  

Beslut tas om tidpunkt när protokollet skall justeras. Protokollet justeras genom att sekreteraren, 
mötesordföranden samt de två justerarna skriver under protokollet. Omedelbar justering innebär 
att protokollet justeras under mötet gällande en viss punkt och får till konsekvens att beslutet 
omedelbart blir giltigt.  
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Justering av röstlängden  

Beslut tas om att fastställa röstlängden. Detta innebär att sekreteraren läser upp namnen på 
fullmäktigeledamöterna. När namn på ledamot läses upp svarar denne med ”Ja”. Vid de tillfällen 
då ordinarie ledamot ej närvarar fortsätter mötesordföranden med suppleanterna enligt 
partilistan.  

Utjustering  

För att ledamot skall få lämna mötet krävs att denne blivit utjusterad ur röstlängden. Utjustering 
görs av sekreterare och utjusterad ledamot kan inte ställas till svars för de beslut fullmäktige tar.  

Adjungeringar  

Fullmäktige kan välja att för visst sammanträde adjungera medlem eller annan person med 
närvaro- eller yttranderätt. Det innebär att denna person ses som deltagare på mötet med de 
rättigheter som fullmäktige väljer att ge denne. Alla medlemmar i Umeå studentkår äger 
närvarorätt till samtliga fullmäktigemöten. Yttranderätt vid fullmäktigesammanträde har KF-
ledamot, KS-ledamot, revisor och inspektor. Tjänstemän och funktionär har yttranderätt i frågor 
inom deras verksamhetsområde. Förslagsrätt vid fullmäktigesammanträde har KF-ledamot, KS-
ledamot, ledamot i sektionsrådet, revisorerna samt inspektor. Adjungering kan aldrig ske med 
rösträtt.  

Slutna förhandlingar  

Fullmäktige kan med enkel majoritet besluta att överläggning skall hållas inom slutna dörrar. 
Eventuell tidigare adjungerad närvarorätt upphör därmed.  

Fastställande av föredragningslista  

Här beslutas om sammanträdets arbetsordning. Frågorna kan flyttas om, tas bort eller läggas till. 
Även övriga frågor anmäls här. Om inga ändringar gjorts frågar mötesordföranden om 
”fullmäktige kan besluta att arbeta efter den föreslagna föredragningslistan” har ändringar gjorts 
sker frågan med tillägget ”…med gjorda ändringar”.  

Meddelanden  

Under punkten meddelanden skall organ inom US rapportera om sin verksamhet. Det är viktigt 
att poängtera vikten av skriftliga rapporter då muntliga rapporter har en tendens att förlänga 
mötet. Punkten meddelanden kan också användas för att informera om kommande händelser 
som kan vara av intresse för fullmäktige. Under denna punkt är det fritt att ställa frågor om de 
framlagda rapporterna och meddelandena. Det är dock inte möjligt att ta några beslut.  
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Kårfullmäktiges ordförande ansvarar för insamling av information från representanter utsedda av 
kårfullmäktige till organ inom US samt säkerställande att denna information tas upp vid 
fullmäktigesammanträde. Följande organ ska rapportera om sin verksamhet: 

- Kårhuset Pålebacken AB 

- Kårhusstiftelsen 

- Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond 

- Kårmedia i Umeå AB 

- Stiftelsen Folkuniversitetet 

- Stiftelsen Universitetshallen 

- Stiftelsen Studenthälsan 

Beslutspunkter  

De frågor som finns i föredragningslistan behandlas i den angivna turordningen. Frågorna kan 
vara i form av motion, proposition eller interpellation (läs om dessa ovan)  

Övriga frågor  

Beslut i fråga som väckts på sittande möte kan fattas om konsensus rörande beslutet råder mellan 
alla närvarande fullmäktigeledamöter.  

Mötets avslutande  

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  

Mötesteknik  

Följande beskriver hur ledamöterna förväntas agera under mötet.  

Begära ordet  

Mötesordförande för talarlista. Man begär ordet genom att signalera till mötesledaren tills denne 
ger tecken om att begäran uppfattats. Det är av stor vikt att talarlistan följs och att ingen ledamot 
talar utan att ha fått ordet. Endast i tre fall får talarlistan brytas. Dessa är ordningsfråga, 
sakupplysning samt replik. Se nedan för förklaring.  

Ordningsfråga  

Yrkande i ordningsfråga bryter talarlistan och går före andra yrkanden. Ordningsfråga är förslag 
som rör det pågående mötet. Det kan handla om rast, bordläggningar eller liknande. Särskilda 
ordningsfrågor är streck i debatten och bordläggning. Se nedan för förklaring. Debatt i 
ordningsfråga får upptas.  
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Streck i debatten  

Då mötesordföranden anser att en fråga är färdigdiskuterad har denna rätt att dra streck i 
debatten. Om detta möter motstånd genomförs omröstning. Streck i debatten kan även föreslås 
som ordningsfråga. Vid beslut om streck i debatten gäller följande:  

 Framställda yrkanden läses upp av mötesordförande  

 Möjlighet ges att lämna in ytterligare yrkanden  

 Möjlighet ges att teckna sig på talarlistan  

 Därefter meddelas att streck i debatten satts  

När streck i debatten satts kan inga nya talare erhålla ordet och inga nya yrkanden läggas.  

Bordläggning  

Bordläggningsyrkanden skall vid beslut först tas upp till behandling. Bordläggning skall ske om en 
majoritet av närvarande ledamöter så önskar.  

Sakupplysning  

Vem som helst kan under pågående debatt begära sakupplysning. Sakupplysning bryter talarlistan 
och ger personen i fråga rätt att informera mötet om ett sakfel som nämnts eller svara på en 
direkt ställd sakfråga. Vid sakupplysning får talare endast upplysa om fakta och ej uttrycka åsikter 
eller på annat sätt föra debatt.  

Replik 

Den ledamot som känner att han/hon blivit personligen angripen har rätt att begära replik. Med 
replik menas att man har rätt att gå i svarsmål på föregående talares inlägg. Replik bryter 
talarlistan och bör ej vara längre än en minut. Önskar man tala längre får man anmäla sig på 
talarlistan. Replik bör endast ges till den som blivit apostroferad d.v.s. nämnd vid namn och 
därmed personligt angripen. Argumentation i sakfrågan är ej tillåten. Kontrareplik beviljas ej. 

Lämna förslag  

Samtliga förslag till styrelsen sker genom yrkanden – vilka görs skriftligen på för därom avsedd 
yrkandelapp – formulerade i en eller flera att-satser. I yrkandet skall tydligt framgå vem som 
yrkar, vilken punkt som avses samt hela den text som yrkandet gäller. Detta gäller ej bifalls- eller 
avslagsyrkanden, vilka enbart avläggs muntligen.  
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Omröstning  

Omröstning sker i första hand via handuppräckning. Mötesordförande klargör liggande förslag, 
frågar sedan fullmäktige om man vill bifalla förslagen. Förslagen räknas upp och man yrkar bifall 
med handuppräckning. Man säger aldrig nej. Råder tvivel kring vilket förslag som vann kan vem 
som helst i fullmäktige begära votering, då räknas rösterna. Ansvarig för rösträkning är 
mötesjusterare. I fall där det finns flera förslag som står mot varandra används 
kontrapropositionsvotering (se nedan). Omröstning med fullmakt eller per telefon tillåts inte, 
man måste befinna sig på mötet för att rösta. Enligt stadgan skiljer lotten vid lika röstetal.  

Återremitteringsyrkande tas alltid upp först vid beslutstillfället, därefter bordläggningsyrkande 
och därefter sakyrkanden. Förslag ställs slutligen alltid mot avslag.  

Kontrapropositionsvotering  

Beslutsförfarande som används för att på ett effektivt sätt avgöra vilket förslag som vinner om 
det finns många förslag som står mot varandra. Man börjar med att göra en försöksvotering 
mellan alla förslag som inte är huvudförslag.  

Mötesordförande räknar då upp alla förslag ett i taget och röstberättigade mötesdeltagare ropar ja 
när det förslag de förespråkar räknats upp. Mötesordföranden skapar sedan godtyckligt en 
turordning utifrån hur populära han/hon finner förslagen. Därefter ställs de två populäraste 
förslagen mot varandra och så vidare. Till slut har man förhoppningsvis ett förslag som ställs mot 
huvudförslaget. Det av dessa förslag som vinner ställs för säkerhets skull även mot avslag. 
Normalt sett ska det då inte kunna bli avslag. Om någon mötesdeltagare önskar att inget förslag 
ska vinna bör denne yrka på att huvudförslaget avslås. Detta yrkande får då delta i turneringen 
som alla de andra.  

Protokollsanteckning  

Protokollsanteckningen används när man önskar försäkra sig om att något förs till protokollet. 
T.ex. för att förtydliga eller förklara något. Protokollsanteckningen kan sålunda innehålla vad som 
helst av relevans för ärendet och lämnas skriftligen till sekreteraren. En speciell variant av 
protokollsanteckning är röstförklaring. Denna används för att i protokollet förklara exempelvis 
en anledning till att man valt att rösta på ett visst sätt. Det kan röra sig om att man anser att 
fullmäktige har fattat ett dåligt beslut men ändå inte vill gå så långt som att reservera sig, eller att 
vissa bakomliggande omständigheter bör förklaras. Dock bör observeras att en röstförklaring 
aldrig kan innebära att man inte står bakom majoritetens beslut.  

Reservation  

Om en röstberättigad fullmäktigeledamot vill frånsäga sig ansvaret för ett beslut kan denne 
reservera sig. Detta sker genom att man i samband med att beslut fattats klargör för mötet att 
man önskar reservera sig. Den färdigformulerade, skriftliga reservationen lämnas in senast vid 
mötets avslutande för att man ska kunna bifoga denna till protokollet. Reservation mot ett beslut 
kan inte göras om man röstat för detta. Reservation ska innehålla den reserverandes namn, datum 
samt vilket beslut denne reserverar sig mot. Argumentation om varför man reserverar sig bör 
även finnas med. Det bör framgå på ett tydligt sätt vad det är som reservanten inte accepterar hos 
beslutet. Om det är hela beslutet, del av beslutet eller det sätt som beslutet tillkom. Om reservant 
så önskar skall reservationen läsas upp.  
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Dokumentation  

Protokoll  

Det är presidiet som ansvarar för att protokoll förs, skickas ut och arkiveras vid 
fullmäktigemötena. Det behöver inte betyda att presidiet själva skriver protokollen. 

I början av varje möte väljs en mötessekreterare. Företrädelsevis är det den person som skrev 
protokollet som föredrar det under punkten föregående mötesprotokoll på nästa styrelsemöte. I 
denne persons frånvaro sköts detta av mötesordförande. 

Fullmäktiges mötesprotokoll skrivs efter en separat fastställd protokollmall. Sekreteraren ansvarar 
även för dokumentation av fullmäktiges arbete. Alla möteshandlingar såsom dagordningar, 
protokoll, besluts- och diskussionsunderlag samt fastställda dokument ska dokumenteras både på 
papper och digitalt, om tekniskt möjligt. Originaldokument ska förvaras på kårexpeditionen. 

Protokollen ska justeras av två av mötet valda justeringspersoner. Dessutom ska 
mötessekreteraren och mötesordförande skriva under protokollet. Protokollet ska finnas justerat 
och klart senast vid tidpunkten för nästa fullmäktigemöte. Presidiet ansvarar för att protokollet 
finns tillgängligt för kårens medlemmar. 

Talarstatistik 

 Vid fullmäktigesammanträden ansvarar mötespresidiet över att talarstatistik förs i syfte att skapa 
en bild av hur taltiden fördelas inom fullmäktige. Talarstatistiken ska alltid vara anonymiserad. 



 

REGEL AVSEENDE MEDLEMSKAP I UMEÅ STUDENTKÅR 
Denna regel är antagen av kårfullmäktige den 22 maj 2019. 
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Medlemskapets giltighetstid  

Medlemsavgifter  

Avgiftstabell  

Full medlemsavgift  

Reducerad medlemsavgift  

Alumnimedlemskap  

  



 

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. 6 § 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. 

 



 

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. 

  



 

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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SEKTIONS- OCH FÖRENINGSREGLEMENTE 
Denna regel är fastställd av kårfullmäktige den 22 maj 2019 och träder i kraft den 1 juli 2019. 
Denna regel ersätter följande dokument: ”Regel för verksamhetsmedel”, fastställt av kårfullmäktige 23 
maj 2018 samt ”Regel för akademiska föreningar”, fastställt av kårfullmäktige 23 maj 2018. 

I enlighet med Umeå studentkårs stadgar, 8 kap. 14§ gäller att: 

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. 

Denna regel avser att särskilt reglera övriga villkor utöver vad som framgår av Umeå studentkårs 
stadgar, såsom sektionsindelning, särskilda krav kring verksamheten, hur verksamheten 
återrapporteras och hur sektioners- och föreningars verksamhet ska finansieras. 

Innehåll 
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Sektionsindelning 
Umeå studentkår vill sträva efter en sektionsindelning som är anpassad till studenternas 
utbildning och som även respekterar sektionernas önskemål och studenternas historiska 
sektionstillhörighet. Nuvarande sektionsindelning föreslås bibehållas under verksamhetsåret 
19/20.  

Sektionsindelning 19/20 

UmPe – UmePedagogerna: Kårsektionen för studerande vid Lärarhögskolan samt kurser med 
tydlig koppling till lärar/- eller studie- och yrkesvägledarutbildning. 

HumSek – Humanistiska sektionen: Kårsektionen för studerande vid Humanistisk fakultet. 

HHUS – Handelshögskolan i Umeå. Sektionen: Kårsektionen för studerande vid 
Handelshögskolan i Umeå inklusive fristående kurser vid nationalekonomi med undantag för 
studerande inom statistik samt övriga studerande inom nationalekonomi. 

JF-sektionen – Juridiska föreningen vid Umeå universitet - sektionen: Kårsektionen för 
studerande vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. 

BetSek – Beteendevetarsektionen: Kårsektionen för studerande vid institutionen för 
Pedagogik, Psykologi, Sociologi samt BIT-programmet vid institutionen för Informatik. 

Samsek – Samhällsvetarsektionen: Kårsektionen för studerande vid institutionen för 
Kostvetenskap, Statsvetenskap, Geografi, Socialt arbete, Restauranghögskolan, Enheten för 
ekonomisk historia samt studenter vid Umeå centrum för genusstudier. Dessutom studerande vid 
institutionen för Informatik som ej läser BIT-programmet och studerande vid 
Handelshögskolans enheter för statistik och nationalekonomi och som ej läser inom 
Civilekonomprogrammen eller fristående kurser vid nationalekonomi. 

DokSek – Doktorandsektionen: Kårsektionen för studerande på forskarutbildningsnivå. 

Fördelning av kurs- och programkoder 

Arbetsutskottet ansvarar för att, i samråd med kårsektionerna och kårkansliet, årligen fördela 
kurs- och programkoder mellan sektionerna i överensstämmelse med fastställd sektionsindelning. 
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Särskilda krav kring verksamheten 

Kårsektioner 

- Kårsektionernas räkenskapsår ska följa Umeå studentkårs verksamhetsår. 

- Årligen ska följande punkter avhandlas av sektionens medlemmar: 

o Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

o Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

o Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår. 

o Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

o Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

o Stadgeenliga val. 

- Sektionsstyrelsen 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. 

- Kårsektion ska anta egna stadgar vilka inte får strida mot Umeå studentkårs stadgar och 
ska föreläggas Umeå studentkårs fullmäktige för godkännande. Stadgeändring för 
kårsektion träder i kraft först sedan den fastställts av kårfullmäktige. 

- Kårsektions stadgar ska särskilt innehålla bestämmelser för sammansättning och val av 
styrelse, firmatecknare och revisor. Sammansättning av styrelse ska säkerställa 
representation för samtliga medlemmar. 

- I det fall att en kårsektion är uppdelad i en eller flera kårföreningar, så ansvarar 
kårsektionen för att särskilt reglera vilka ytterligare krav som ställs på kårföreningen/-arna 
utöver vad som regleras i Umeå studentkår stadgar och detta reglemente. 

Kårföreningar och akademiska föreningar 

Kårföreningar 

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

Akademiska föreningar 

- Om inrättande av nya akademiska föreningar beslutar Umeå studentkårs styrelse efter 
särskild ansökan, se bilaga 1. Inrättande av nya akademiska föreningar ska meddelas 
närmast följande kårfullmäktigesammanträde. 

 



 
2019-05-22 
Regel 
Erik Vikström 
 

 

 

ordf@umeastudentkar.se 
Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 

 

Sidan 4 av 12 

- För att få bilda en akademisk förening gäller att: 

o Föreningens stadgar och verksamhet ej strider mot Umeå studentkårs stadgar eller 
motverkar kårens verksamhet.  

o Föreningen är demokratiskt uppbyggd.  

- Kårstyrelsen ska i sin bedömning av en ansökan för bildande av en akademisk förening 
särskilt titta på att: 

o 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. 

o Akademiska föreningen har en verksamhet med tydlig studentnytta för Umeå 
studentkårs befintliga och potentiella medlemmar. 

o För medlemskap i akademisk förening krävs normalt ett medlemskap vid en 
studentkår i Umeå. Undantag får göras för som mest 30% av totala antalet 
medlemmar i föreningen. 

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

- Årligen ska följande punkter avhandlas av föreningens medlemmar: 

o Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

o Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

o Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår. 

o Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

o Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

o Stadgeenliga val. 

- Föreningsstyrelsen 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. 

- Akademisk förening ska anta egna stadgar vilka inte får strida mot Umeå studentkårs 
stadgar och ska föreläggas Umeå studentkårs kårstyrelse för godkännande. Stadgeändring 
för akademisk förening träder i kraft först sedan den fastställts av kårstyrelsen. 

- Akademisk förenings stadgar ska särskilt innehålla bestämmelser för sammansättning och 
val av styrelse, firmatecknare och revisor. Sammansättning av styrelse ska säkerställa 
representation för samtliga medlemmar. 
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Återrapportering av verksamheten 

Kårsektioner 
- Det åligger kårsektionerna att rapportera sin planerade verksamhet för det kommande 

året samt översiktligt beskriva den verksamhet som har bedrivits föregående år, i enlighet 
med bilaga 2. Rapporteringen ska ha inkommit senast fjorton (14) före höstfullmäktige i 
enlighet med Umeå studentkårs stadgar. Den översiktliga beskrivningen av föregående års 
verksamhet behöver ej vara i form av en fastställd verksamhetsberättelse, utan avser att 
återge sektionsstyrelsens bild av föregående år. 

- Det åligger kårsektionerna att varje år insända balans- och resultaträkning för föregående 
räkenskapsår. Rapporteringen utgör därefter en del av kårstyrelsens årsredovisning som 
tillställs ansvarsfullmäktige för godkännande i december. 

Akademiska föreningar 

- Det åligger akademiska föreningar att rapportera sin planerade verksamhet för det 
kommande året samt översiktligt beskriva den verksamhet som har bedrivits föregående 
år, i enlighet med bilaga 3. Rapporteringen ska ha inkommit senast 30 september. Den 
översiktliga beskrivningen av föregående års verksamhet behöver ej vara i form av en 
fastställd verksamhetsberättelse, utan avser att återge föreningsstyrelsens bild av 
föregående år. 

Finansiering av verksamheten 

Kårsektioner 

Under förutsättning att kårsektionen har återrapporterat verksamheten enligt detta reglemente, 
erhåller den verksamhetsmedel för verksamhetsåret enligt följande: 

- Verksamhetsmedlet under verksamhetsåret 2019/2020 ska vara 2 kr per student och 
termin, samt 53 kr per medlem och termin. 

- Verksamhetsmedlet under verksamhetsåret 2019/2020 utbetalas kvartalsvis. Medlems- 
och studentantal baseras på aktuella siffror vid utbetalningen, och stäms av efter varje 
termin. 

Akademiska föreningar 
- Akademiska föreningar kan som mest erhålla 5000kr/år i verksamhetsmedel om de har 

återrapporterat sin verksamhet samt funnits som akademisk förening under ett helt 
verksamhetsår. För nybildade Akademiska föreningar ska avräkning av beloppet göras för 
tiden fram till deras bildande. 

Provision för kårsektioner, kårföreningar och akademiska föreningar 
- När  kårsektioner/kårföreningar/akademiska föreningar säljer medlemskap, ges en 

provision om 15% av varje sålt campusmedlemskap och 20% av varje sålt 
distansmedlemskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1:  Ansökan – bildande av akademisk förening 
Ansökan skickas till: stefan@umeastudentkar.se  

1. SÖKANDE 

 

Förening 

 

Ort 

 

Ordförande 

 

Telefon 

 

 E-post 

 

 Bank  

 

 Kontonummer 

 

 

 

2. BESKRIVNING AV FÖRENINGEN 

 

 

 

 

3. BILAGOR (obligatoriska) 

 

  

□ Stadgar □ Förteckning över styrelse 

□ Protokoll från föreningens bildande □ Budget inklusive medlemsavgift 

□ Protokoll från första styrelsemötet  

 

mailto:stefan@umeastudentkar.se
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Bilaga 2: Verksamhetsrapportering kårsektioner 

I enlighet med sektions- och föreningsreglemente ska kårsektionerna årligen återberätta sin 
verksamhet i en verksamhetsrapportering. Syftet är att kunna ge en tydlig bild av hela kårarbetet 
och vara ett verktyg för fortsatt verksamhetsutveckling. 

Detta dokument syftar till att underlätta rapporteringen och ge en heltäckande bild av 
sektionernas arbete och är uppdelat i de områden som ska återrapporteras. 

Nedan följer de avsnitt som ska återrapporteras med en kort beskrivning av varje avsnitt. 
Avsnitten lyfter fram både det planerade arbetet samt det redan genomförda arbetet sektionen 
gjort. Skriv direkt under respektive avsnitt vid rubriken ”återrapportering avseende…”. Tveka 
heller inte att höra av er till kårkansliet i det fall att något känns oklart. 

Om sektionen är indelad i en eller flera kårföreningar bör sektionen även inhämta underlag från 
dessa. 

Planerad verksamhet för verksamhetsåret 19/20 

Planerade aktiviteter 

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. 

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

 

Mål och förväntningar 

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

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

 

Jämställdhet och lika villkor 

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. 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 
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Alkoholkultur 

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

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

 

Studie- och arbetsmiljö 

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

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

 

Utbildningsfrågor 

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

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

 

Sektionsstyrelse 

En förteckning över sektionsstyrelsens sammansättning, med kontaktuppgifter till dessa. 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 
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Genomförd verksamhet för verksamhetsåret 18/19 

Genomförda aktiviteter 

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. 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

 

Sektionsutveckling 

En beskrivning över vad sektionen behöver utveckla inför kommande år, men också en 
beskrivning över det sektionen anser sig gjort bra. 

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

 

Kårföreningar 

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

Återrapportering avseende ”kårföreningar” 

 

Representation och struktur 
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. Här kan sektionens studentombud samt 
kanslichefen vara behjälpliga i framtagande av uppgifter. 

Återrapportering avseende ”representation och struktur” 

 

Jämställdhet och lika villkor 

En beskrivning av hur sektionen arbetade med jämställdhet och likabehandling. 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 
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Alkoholkultur 

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

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

 

Studie- och arbetsmiljö 

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

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

 

Utbildningsfrågor 

En beskrivning av hur sektionen arbetade med utbildningsfrågor. 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 
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Bilaga 3: Verksamhetsrapportering akademiska föreningar 

I enlighet med sektions- och föreningsreglemente ska akademiska föreningar årligen återberätta 
sin verksamhet i en verksamhetsrapportering. Syftet är att kunna ge en tydlig bild av hela 
föreningsarbetet och vara ett verktyg för fortsatt verksamhetsutveckling. 

Detta dokument syftar till att underlätta rapporteringen och ge en heltäckande bild av 
föreningens arbete och är uppdelat i de områden som ska återrapporteras. 

Nedan följer de avsnitt som ska återrapporteras med en kort beskrivning av varje avsnitt. 
Avsnitten lyfter fram både det planerade arbetet samt det redan genomförda arbetet föreningen 
gjort. Skriv direkt under respektive avsnitt vid rubriken ”återrapportering avseende…”. Tveka 
heller inte att höra av er till kårkansliet i det fall att något känns oklart. 

Planerad verksamhet för verksamhetsåret 19/20 

Planerade aktiviteter 

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

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

 

Mål och förväntningar 

De mål och förväntningar föreningen har inför det kommande verksamhetsåret avseende 
föreningens utveckling. 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

 

Jämställdhet och lika villkor 

Ett avsnitt gällande hur föreningen avser arbeta med jämställdhetsfrågor och lika behandling 
under det kommande året. Avsnittet ska beskriva hur föreningen avser arbeta inkluderande med 
sina aktiviteter. 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 
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Genomförd verksamhet för verksamhetsåret 18/19 

Genomförda aktiviteter 

En beskrivning av de aktiviteter föreningen genomfört och resultatet av dessa, samt en 
beskrivning av de aktiviteter föreningen planerat att genomföra men av någon anledning inte 
lyckats genomföra. 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

 

Föreningsutveckling 

En beskrivning över vad föreningen behöver utveckla inför kommande år, men också en 
beskrivning över det föreningen anser sig gjort bra. 

Återrapportering avseende ”föreningsutveckling” 

 

Jämställdhet och lika villkor 

En beskrivning av hur föreningen arbetade med jämställdhet och likabehandling. 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 
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Operativ plan 2019/2020 
Denna plan är fastställd av kårfullmäktige den DATUM. Planen gäller till och med 30 juni 2020.  

Den operativa planen syftar till att realisera kårens visioner som återfinns i den strategiska planen och ska fungera 

som ett ramverk för kårstyrelsen att förhålla sig till. De fyra första rubrikerna, bildning, rättssäkerhet, lika villkor och 

samhällsengagemang reglerar målen för den verksamhet som i stor del förknippas med lågintensivt och långsiktigt 

påverkansarbete gentemot Umeå universitet och nationellt, medan medlemsnytta och medlemsorganisation ska utgöra 

mål för den egna organisationen.  

Varje avsnitt har en inledande, övergripande beskrivning av vilket arbete kårstyrelsen avses genomföra samt en 

lista i punktform över de årets projekt och prioriteringar. Kårstyrelsen kan komplettera den operativa planen med 

en handlingsplan, i vilken projektbeskrivning, delprojekt, ansvarsfördelning kan tillkomma.  
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Övergripande   
Umeå studentkår vill värna om våra hundratals aktiva medlemmar, och det är genom deras arbete som 

verksamheten drivs framåt. Genom att ytterligare stärka kårsektionernas koppling till kårfullmäktige får de 

engagerade studenterna en tydligare koppling till kårens högsta beslutande organ och kontakten mellan alla 

organisationsdelar utvecklas. De är viktigt att efter förgående år noggrant granska, utveckla och förvalta de 

organisatoriska förändringar som skett.  

För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot Umu, region och land krävs ett gott samarbete inom 

den egna kåren men också med andra kårer. De tre studentkårerna vid Umeå universitet (Umu) har förnyat sina 

vardera ställningar som studentkår för kommande tre år.  

Studentkårsskrivelsen har lämnats till universitet och Umeå studentkår ser det som en prioritet att säkerställa att 

de problem som lyfts inte glöms utan vidtagna åtgärder.  

 

Umeå studentkår ska:  

● Noggrant följa stadgeändringens följder och förfina det nya kårvalssystemet.  

● Ta fram förslag för hur Umeå studentkår bättre kan arbeta med visioner och åsiktsdokument. 

● Aktivt nyttja, och noggrant följa universitetets arbete med studentkårskrivelsens 2019. 

● Ta fram förslag på Operativ plan 2020/2021. 

● Utveckla fler samarbeten med kårerna i Umeå.  

  

Bildning  
Umeå studentkår arbetar inte bara för att utbildningen vid UmU ska hålla en hög kvalité utan också för att den 

ska höjas. Arbetet med detta sker på två olika nivåer; på nationellt plan ska kåren bedriva påverkansarbete genom 

att vara remissinstans och driva nationella frågor som gynnar studenterna genom höjd utbildningskvalité och 

förbättrade förutsättningar för studier, så väl som förbättrade möjligheter på en framtida arbetsmarknad. På 

universitetsnivå sker påverkansarbetet genom aktiv studentrepresentation i samtliga beslutande och beredande 

organ av relevans för utbildning och studenters situation.  

I år vill vi lägga ett extra fokus på att vara proaktiva i arbetet. Utbildningskvalitén ska stärkas. Därför vill vi göra 

en extra satsning på lyfta frågor kring, lärarledd tid, forskningsanknytning och arbetsmarknadsanknytning.  

För att driva utbildningsfrågor krävs en handlingskraftig verksamhet. Påverkningsarbete mot universitet sker i sig 

på flera nivåer, på institutionsnivå, fakultetsnivå och på universitetscentral nivå. Det är ett omfattande arbete som 

i den egna organisationen sker på olika nivåer och i olika led. Därför krävs god kommunikation mellan kårens 

alla organ.  

Kåren har tillsammans med sektionerna till uppgift att hjälpa den enskilde studenten med råd och stöd i specifika 

ärenden.  Det är viktigt att arbetet för studenters ökade medvetenhet kring Umeå studentkårs verksamhet 

fortsätter, att de får en ökad kunskap om sina rättigheter och en bättre insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor.  
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Samarbetet och kommunikationen mellan studentombuden på sektionsnivå och studentombuden på 

kårstyrelsenivå behöver fortsätta att utvecklas för att skapa starkare band inom organisationen, genom att bland 

annat stödja sektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och utbildningsbevakning.  

Som en del av arbetet med att stärka kårens handlingskraft vill vi inte bara stärka kommunikationen med 

studentrepresentanterna, utan också deras ställning som sådan. Studentrepresentanterna utgör en mycket viktig 

del av universitets kvalitetssäkringssystem och kårens kärnverksamhet. I år vill vi därför särskilt verka för att 

stärka studentrepresentanternas ställning och underlätta deras studentfackliga arbete. Tidigare har universitetet 

erbjudit studentrepresentanter viss förtur till både praktik och utbytesplatser. Detta var som ett tack från 

universitet som nu inte längre ges. Som studentrepresentant ska du få stöd av kåren i arbete och att insatsen 

uppskattas av både kåren och universitet.  

Umeå studentkår ska:  

● Arrangera studentfackliga utbildningar. 

● Särskilt verka för att förutsättningarna för studentinflytandet vid UmU stärks.  

○ Vilket innefattar bland annat, verka för ett ökat incitament för att vara studentrepresentant, att 

trösklarna till ett studentfackligt engagemang minskar och att studenters direkta påverkan 

genom kursutvärderingar stärks.   

● Särskilt verka för att utbildningens forskningsanknytning stärkts.   

● Särskilt verka för att studenter under sin studietid får arbetslivsanknytning.  

● Särskilt verka för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så att 

rättssäkerheten vid examination stärks och antalet tentamensskrivningar utanför vardagar minskar.  

● Särskilt granska införande av digitala salstentamina. 

● Särskilt verka för anonymiserad bedömning av hemtentamina.  

Lika villkor  
Umeå studentkår ska verka för att ge alla studenter en så bra studietid som möjligt. Människors lika värde och 

lika behandling är något som ska genomsyra Umeå studentkår. I vårt arbete som stort, såväl arbetet mot 

universitetet ska jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling finnas med. Som en central del i sitt arbete ska Umeå 

studentkår verka för ett jämlikt universitet, tillgängligt för alla. Medlemmar eller andra som kommer till kåren 

och känner att det blivit t.ex. orättvist behandlade ska skyndsamt få stöd och hjälpa av våra studentombud.  

Umeå studentkår ska:  

● Aktivt arbeta med, och noggrant följa universitetets arbete för psykisk hälsa bland studenter. 

● Arrangera evenemang eller kampanjer som behandlar lika villkor, arbetsmiljö, hälsa och frågor som faller 

under “lika villkors uppdraget”.  

● Genomföra/organisera mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen.  

● Särskilt bevaka UmUs arbete med en jämlik rekrytering av nyanställda och professorer. 

● Särskilt verka förutsättningarna att studera för individer med allergier.  
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● Särskilt verka för att öka kårens närvaro vid konstnärligt campus. 

● Särskilt verka för tillgänglighetsarbete vid UmU och inom den egna organisationen.  

● Särskilt verka för internationella studenters goda tillvaro. 

● Särskilt verka för antirasism vid UmU och inom den egna organisationen.  

● Särskilt verka för att stärka studenthälsans förutsättningar och tillgänglighet för studenter och 

forskarstudenter.  

● Särskilt verka för förbättring av fysiska och psykosociala arbetsmiljön.  

 

Bostadsfrågor 
Ett gott boende av bra standard är grundläggande för att studenter ska känna trygghet och ha möjlighet att 

fokusera på sina studier. Därför ser Umeå studentkår allvarligt på att vi förblir rödlistade i SFS årliga 

bostadsrapporter och kommer att arbeta för att förbättra den genom påverkansarbete mot kommunen och 

försöka sammanställa en rapport som kan väcka engagemang från kommunens sida att förbättra situationen.  

Umeå studentkår ska:  

● Sammanställa rapport eller liknande om bostadssituationen i Umeå och dela med den i relevanta möten 

för diskussion.  

● Bör upprätta och medverka i forum där det diskuteras bostadsfrågor.  

● Aktivt arbeta för en förbättra bostadssituation för studenterna i Umeå.  

● Verka för att fler studentlägenheter byggs.  

● Upprätta och arrangera återkommande möten med bostadsbolag i Umeå och Umeås kranskommuner, 

och då främst bostadsbolag som tillhandahåller studentboenden.  

Medlemsnytta  
Umeå studentkår vill vara relevant för studenterna, även när man inte är i behov av hjälp eller direkt stöd. Därför 

måste studentkåren fortsätta att utveckla medlemskapet, både genom att bredda innehållet som att informera om 

detsamma.  

Umeå studentkår ska verka för att studenterna får inblick i verksamhet vid potentiella arbetsgivare. De kan genom 

olika evenemang ta del av inspirerande erfarenheter från arbetsgivare och arbetstagare. Dessa arrangemang 

anordnas av US tillsammans med kårsektioner och dess föreningar alternativt tillsammans med en extern aktör.  

För att fler medlemmar ska känna mervärdet av medlemskapet ska studentkåren, genom att utnyttja storleken på 

organisationen, utöka sitt utbud av rabatter och studenterbjudanden.  

Umeå studentkår ska:  

Umeå studentkår ska: 
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• Genomföra en välkomstmässa på våren. 

• Genomföra US årshögtid för förtroendevalda, kårfullmäktigeledamöter och sektionsaktiva.  

• Genomföra ett valborgsfirande i samarbete med övriga studentkårer vid UmU. 

• Driva arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, i samarbete med kårens sektioner och föreningar. 

• Utveckla samarbetet med International Office. 

• Se över befintliga policydokument som reglerar sponsring samt gällande sponsringsavtal. 

• Söka nya samarbeten, sponsring och sponsringsavtal. 

• Särskilt verka för att både ny och befintlig verksamhet ska nå ut till internationella studenter. 

• Se över kårens aktiebolag, och upprätta en handlingsplan för kårens framtida ägande.  

 

Medlemsorganisationen  
För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot UmU, Umeå kommun och övriga aktuella aktörer 

krävs ett gott samarbete med övriga studentkårer. Vi i Umeå studentkår tror på samarbete, och kommer att arbeta 

för att upprätthålla och utveckla befintliga samarbetsområden, samt undersöka i vilken utsträckning nya 

samarbeten står att finna.  

Umeå studentkår vill värna om sina aktiva. Vår verksamhet drivs av hundratals studenter engagerade i sektioner, 

föreningar, kårhus, studenttidningar, kårpartier och många andra områden. Genom tydligare 

kommunikationslinjer mellan kårens delar ska kontakten mellan alla organisationsled utvecklas.  

Studentkåren ska under året arbeta för att alla studenter, oavsett utbildning, studieort eller förstaspråk, nås av 

information om studentkårens verksamhet, studenternas rättigheter och medlemskapets förmåner.  

Då kårens verksamhet är präglad av en snabb genomströmning av medlemmar är det viktigt att kårstyrelsen aktivt 

arbetar för att kårens sektioner, föreningar och studentfackligt aktiva kontinuerligt erbjuds goda möjligheter till 

kompetensutveckling inom områden som efterfrågas och är relevanta för kårens verksamhet. Det kan till exempel 

röra sig om utbildningar i styrelsearbete, studentfackligt arbete och marknadsföring  

Umeå studentkår ska:  

• Genomföra stormöten och träffar med representanter från de olika sektionerna och föreningarna för att 

utveckla samarbete inom kåren. 

• Genomföra kampanjer för medlemsvärvning. 

• Utöka och förbättra kontakten med andra studentkårer, och då främst i Norrland. 

• Utveckla det stöd vi kan erbjuda de studenter som inte studerar med Umeå som studieort. 

• Genomföra eller på annat sätt erbjuda sektioner, föreningar och medlemmar lättillgängliga utbildningar 

som är relevanta för deras verksamhet inom kåren. 

• Särskilt verka för att sektionerna och föreningarna ska ha egna lokaler på campus. 

   



Budget för verksamhetsåret 19/20

Post Intäkter Prognos 18/19 Budget 19/20
10 Medlemsavgifter

11 Kårmedlemskap 1 690 000 kr 1 700 000 kr

12 Alumnimedlemskap 15 000 kr 15 000 kr

20 Kårstatusrelaterade intäkter

21 Anslag från stat/universitet/fakultet 3 903 000 kr 3 940 000 kr

30 Tjänsteintäkter

31 Anställningsrelaterade intäkter 525 000 kr 500 000 kr

32 Samarbeten/externa relationer 570 000 kr 585 000 kr

40 Försäljning

41 Kårexpeditionen 221 500 kr 359 000 kr

42 Hyresintäkter 127 000 kr 102 000 kr

50 Övriga intäkter

51 Finansiellt 92 015 kr 55 000 kr

52 Loppis 35 000 kr 35 000 kr

Summa intäkter 7 178 515 kr 7 291 000 kr

Post Kostnader Prognos 18/19 Budget 19/20
60 Förtroendevalda och personal

61 Arvoden förtroendevalda 1 632 210 kr 1 630 000 kr

62 Löner personal 1 528 346 kr 1 550 000 kr

63 Arbetsgivaravgifter 966 864 kr 960 000 kr

64 Personalavsättningar 93 000 kr 93 000 kr

65 Kompetensutveckling/arbetsmiljö 85 000 kr 85 000 kr

70 Gemensamma kostnader

71 Lokalkostnader 535 000 kr 545 000 kr

72 Kårexpeditionen 282 000 kr 310 000 kr

73 Maskiner/inventarier 90 000 kr 105 000 kr

74 Finansiellt 41 000 kr 41 000 kr
75 Kårbil 65 000 kr 65 000 kr

76 Övriga kostnader 60 500 kr 50 500 kr

80 Organisationsomkostnader

81 Studentfackligt 255 000 kr 147 000 kr

82 Verksamhetsmedel organisationsgrenar 692 000 kr 700 000 kr

83 SFS 83 000 kr 85 000 kr

84 Ekonomi och revision 85 000 kr 80 000 kr

85 Friskvård 330 000 kr 330 000 kr

86 Övriga organisationsomkostnader 37 500 kr 13 000 kr

90 Informationskostnader

91 Bolagsinsats 25 000 kr 25 000 kr

92 Informationsinsatser 175 000 kr 110 000 kr

93 Arrangemang 26 000 kr 20 000 kr

Summa kostnader 7 087 420 kr 6 944 500 kr

Preliminärt resultat 91 095 kr 346 500 kr
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KOMMENTARER TILL FÖRSLAG OM BUDGET 19/20 
I den föreslagna budgeten ser kårfullmäktige dels prognosen för det ekonomiska resultatet 18/19, dels förslag till 
budget för 19/20. Den nyvalda kårstyrelsen kommer sedan att ytterligare bearbeta den budget som kårfullmäktige 
antar och lämnar ett nytt förslag till höstfullmäktige i september. I detta dokument samlas fler intäkter och kostnader 
under samlingsrubriker. 

Post 10, Medlemsavgifter: Här samlas de 

medlemsintäkter som beräknas komma in det kommande 

året. Här återfinns även intäkter från alumner, som är 

tidigare studenter som har valt att teckna ett 

stödmedlemskap i studentkåren. 

Inga större förändringar mot prognos 18/19, 
medlemsintäkterna förväntas med andra ord ligga stadigt. 

Post 20, Kårstatusrelaterade intäkter: Vart tredje 

år söker Umeå studentkår hos universitetet för att ha status 

som studentkår. Då detta beviljas så följer också en rad 

statliga medel samt medel från universitetet. Dessa samlas 

under posten. 

Då ersättningarna från statlig nivå men också på 
universitetsnivå räknas upp så ökar intäkterna något. 

Post 30, Tjänsteintäkter: Här samlas många av de 

samarbeten kåren har, intäkter från lönebidrag samt även 

de tjänsteköp som stiftelserna gör av kåren och det 

friskvårdsbidrag som universitetet varje år betalar ut. 

Lönebidragen sjunker något, dock så finns en målsättning 
om att ytterligare öka samarbeten med externa företag vilket 
bör leda till något ökade intäkter från samarbeten det 
kommande året. 

Post 40, Försäljning: Viss försäljning görs varje år via 

kårexpedition, varuautomater osv. 

Studentkåren har införskaffat en varu- och kaffeautomat 
som kan ge ökad exponering. Detta tillsammans med fler 
användare av kårens skrivare så beräknas intäkterna öka. 
Hyresintäkterna sjunker dock något då Umeå studentkår ej 
längre hyr ut lägenheter till kårmedlemmar. 

Post 50, Övriga intäkter: Sådana intäkter som inte 

enkelt kan placeras in under de övriga posterna. 

De finansiella intäkterna minskar något eftersom 
kårobligatoriefonden är avskriven. 

Post 60, Förtroendevalda och personal: Kostnader 

kopplade till de löner och arvoden som betalas ut till de som 

arbetar på Umeå studentkårs kansli. 

Följer planerad uppräkning. Dock så finns ingen kostnad 
19/20 för politisk sekreterare som har varit en 25%-ig 
arvodering under 18/19. 

Post 70, Gemensamma kostnader: Kostnader som 

delas av hela verksamheten, bland annat lokalkostnader, 

medlemsregister, inköp till kårexpedititonen, utskrifter, 

kårbil och liknande. 

Med ökad försäljning följer också ökade kostnader. Vi får 
ökade avskrivningar då kostnader för bland annat kårens 
skrivare läggs till posten.  

Post 80, Organisationsomkostnader: Detta är 

kostnader kopplade till den förtroendevalda delen av 

verksamheten, medel som kårstyrelsen och arbetsutskottet 

använder i sitt arbete, medel till kårens sektioner och 

akademiska föreningar, medlemsavgift till SFS osv. 

Justeringar avser främst ”projekt för kårens framtid” som var 
en tillfällig post under 18/19 som nu är borta. I övrigt 
mindre justeringar. 

Post 90, Informationskostnader: Här återfinns alla 

kostnader kopplade till utåtriktad informations- och 

marknadsföringsverksamhet. 

Utan ett jubileum så sjunker kostnaderna för 
informationsinsatser. 
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UPPDRAGSBESKRIVNINGAR VID UMEÅ STUDENTKÅR 
Denna ordning samlar uppdragsbeskrivningar för arvoderingar med en arvoderingsnivå 
motsvarande minst 25 % av grundarvodet, enligt Regel för arvoderingar och arvoderingsnivåer.   

Denna ordning har fastställts av kårstyrelsen den 11 april 2019. 
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Kårstyrelsens arbetsutskott 

Generellt 

Kårstyrelsens arbetsutskott har det huvudsakliga ansvaret för de att uppgifter som krävs för att 
studentkåren ska kunna bedriva sin verksamhet, och för att studentkåren lever upp till de 
tjänsteköpsavtal som tecknats med Umeå universitet samt vad som i övrigt fodras en studentkår 
enligt lagar och förordningar. Arbetsutskottet bör delegera arbetsuppgifter vidare till andra aktiva i 
studentkåren för att skapa delaktighet och bredda engagemanget. 

Kårstyrelsens arbetsutskott består av kårordföranden, vice kårordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor samt vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor. Kårordföranden 
samt vice kårordförandena arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. Vid varje sammanträde 
för arbetsutskottet utses en mötessekreterare för det mötet som för protokoll i enlighet med 
framtagen mall. Mötessekreterare tillser därefter att protokollet undertecknas och arkiveras. 
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Kårordförande med ansvar för ledning, externa relationer och information  

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande  

- Bedriver påverkansarbete på lokal och nationell nivå i frågor som rör Umeå studentkår och 

dess verksamhet.  

- Sitter som studentrepresentant i ledningsrådet och rektors beslutsmöte. 

- Deltar vid studentombudsträffar inom gruppen för gemensamma uppdrag (Gupp). 

- Samordnar kontakten med studentkårens stiftelser och bolag. Ansvarar över att Umeå 

studentkår representeras i de styrelser där studentkåren har en plats.  

- Samordnar tillsättningen av studentrepresentanter i de universitetscentrala organ där 

studentkåren har en plats.  

- Företräder eller tillser att det finns företrädare för Umeå universitets studenter och 

doktorander i beslutande och beredande organ på universitetscentral nivå av relevans för 

ansvarsområdet.  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

- Ansvarar över att en överlämning sker inom sitt område, där rutiner och status i aktuella 

frågor skrivs ner.  

- Ansvarar över att kårstyrelsen får en överlämning/introduktion. 

- Ansvara för utskick/distribution av kallelser och handlingar till kårstyrelsen, 

kårfullmäktige, nämnden för Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond samt 

Kårhusstiftelsens styrelse. 

Organisationsledning 

- Ledningsansvar, att ha det övergripande ansvaret för organisationens sammanhållning och 

verksamhet. 

- Företräder arbetsgivaren i relation till tjänstemannastrukturen.  

- Har ett arbetsledningsansvar gentemot övriga arvoderade vid Umeå studentkår. 

- Ansvarar tillsammans med kanslichef för kvartalsvisa medarbetarsamtal med samtliga 
arvoderade och anställda vid Umeå studentkår. 

- Är ordförande i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds stipendienämnd.  

- Undertecknar från Umeå studentkår eller dess organ utgående skrivelser. Denna 

befogenhet kan för viss tid eller för vissa slag av ärenden delegeras till annan förtroendevald 

eller till tjänsteman enligt delegationsordning.  

- Sammankallar och leder kårstyrelsen samt arbetsutskottet.  
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- Verkar på ett allmänt plan för ett gott informationsflöde mellan Umeå studentkår och 

universitetsledningen samt NTK och UMS. 

Externa relationer  

- Samordnar och sköter arbetet med externa relationer genom upprätthållande av nya samt 

bibehållande av befintliga avtal.  

Information  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med våra kårsektioner och kårföreningar.  

- Ansvarar över att styrdokument uppdateras och sprids till kårsektioner och kårföreningar. 

- Samordnar studentkårens kontakter med media.  
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Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor 

Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor innehar funktionen som förste vice 
kårordförande. 

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande  

- Vid frånvaro av ordförande, träder vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor in i 

dennes ställe.  

- Har ett arbetsledningsansvar jämte kårordföranden gentemot studentombud verksamma 

vid fakulteter eller lärarhögskolan. 

- Ledamot av arbetsutskottet.  

- Är vice ordförande i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds stipendienämnd.  

- Är suppleant för ordförande i Kårhusstiftelsens styrelse.  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

- Ansvarar över att en överlämning sker inom sitt område, där rutiner och status i aktuella 

frågor skrivs ner.  

- Bedriver påverkansarbete på lokal och nationell nivå i utbildningsfrågor.  

Utbildningsfrågor  

- Är ordförande och sammankallande i gruppen för gemensamma uppdrag (Gupp) 

- Sammankallande för studentkårernas gemensamma enhet för grundutbildningsbevakning 

(Gutbev) vid de tillfällen då Umeå studentkår ansvarar för GutBev efter överenskommelse 

med NTK och UMS, samt samordningsansvar över arbetet med underlag och material till 

studentfallsskrivelsen. 

- Ansvara för utskick/distribution av kallelser och handlingar till doktorandrådet. 

- Är sammankallande för Doktorandsektionen, Doksek, samt ansvarar över arbetet med 

underlag och material till doktorandföreningarna. 

- Företräder eller tillser att det finns företrädare för Umeå universitets studenter och 

doktorander i beslutande och beredande organ på universitetscentral nivå av relevans för 

utbildningsområdet.  

- Medverkar eller tillser att det finns företrädare för studenter och doktorander i tillfälliga 

arbetsgrupper berör utbildningsfrågor 

- Ansvara för författandet av studentkårens remissyttranden avseende förslag till förändrade 

bestämmelser gällande utbildning och därmed andra förenliga frågor på lokal nivå såväl 

som nationell nivå.   
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- Ansvarar över att säkerställa att studentombudshandboken är aktuell. 

- Tillhandahåller sammanfattande material, för kårsektioner och studentombud, i aktuella 

nationella reformer och frågor som rör utbildningsområdet. 

- Hjälper och stödjer studentombuden i arbetet med studentfall och utbildningsfrågor.  

- Håller sig uppdaterad om för utbildningsområdet aktuella frågor på nationell och lokal nivå 

samt relevanta ärenden som avhandlats inom dessa instanser.  

- Sköter arkiverings- och dokumentationsarbetet inom sitt ansvarsområde samt ansvarar 

över samordning av diarieföring mellan studentombuden.  

- Informerar studenter och doktorander vid Umeå universitet om deras rättigheter samt om 

Umeå studentkårs verksamhet genom bland annat studentfackliga utbildningsdagar och 

rättighetskampanjer. 

- Verkar för ett gott informationsflöde mellan Umeå studentkår, universitetsledningen och 

fakultetsledningarna samt NTK och UMS i utbildningsfrågor.  

- Terminsvis diskutera i form av dialogmöten inriktningen på utbildningsbevakningen under 

kommande termin tillsammans med fakultetsledningarna och lärarhögskolan samt 

respektive studentombud. 

- Ansvarar över att Umeå studentkårs pedagogiska pris och studievägledarpris utdelas. 
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Vice kårordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor 

Vice kårordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor innehar funktionen som 
andre vice kårordförande. 

I de fall att begreppet arbetsmiljö används, åsyftas specifikt studenternas arbetsmiljö. 

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande  

- Vid frånvaro av kårordförande samt vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor 

träder vice ordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor in i dennes ställe.  

- Ledamot av arbetsutskottet.  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

- Att ha det övergripande ansvaret för att Umeå studentkårs årliga insparksutbildning 

genomförs under vår och höst samt löpande kontakt och dialog med studenthälsan 

avseende inspark.  

- Ansvarar över att en överlämning sker inom sitt område, där rutiner och status i aktuella 

frågor skrivs ner.  

- Bedriver påverkansarbete på lokal och nationell nivå i studiesociala frågor.  

- Att vara mötessekreterare vid möten för doktorandrådet och sektionsnämnden samt att 

ansvara för och arkivera protokoll från dessa möten. 

Studiesocialt  

- Representerar Umeå universitets studenter i arbetsmiljöfrågor och samordnar Umeå 

studentkårs arbetsmiljöarbete samt verkar för en god arbetsmiljö för studenter. 

- Ansvara för författandet av studentkårens remissyttranden avseende förslag till förändrade 

bestämmelser gällande studenternas arbetsmiljö och därmed andra förenliga frågor på lokal 

nivå såväl som nationell nivå. 

- Företräder eller tillser att det finns företrädare för Umeå universitets studenter och 

doktorander i beslutande och beredande organ på universitetscentral nivå av relevans för 

studiesociala området.  

- Tillsammans med ansvarigt studentombud hjälpa och stötta studenter som vänder sig till 

Umeå studentkår med problem rörande sin studiesociala situation.  

- Informerar om studiestöd och försäkringar till studenter inom Umeå studentkårs 

verksamhetsområde samt erbjuder stöd i studenternas kontakt med CSN, 

Försäkringskassan och Migrationsverket.  

- Ansvarar för akutlån. 
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- Verkar för ett gott informationsflöde mellan Umeå studentkår, universitetsledningen och 

fakultetsledningarna samt NTK och UMS i studiesociala frågor. 

- Ansvarar över att kontakt och dialog med AB Bostaden upprätthålls. 
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Ansvarig för medlemsnytta 

Ansvarig för medlemsnytta arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande 

- Att samverka med medlemmar i syfte att skapa studentinriktad verksamhet i t.ex. 

Universum. 

- Att planera och genomföra utbildningar i marknadsföring och medlemsvärvning för 

förtroendevalda. 

- Att samverka med kårens sektioner, föreningar och enskilda medlemmar i syfte att arbeta 

fram nya projekt. 

- Att ansvara för arrangemang såsom LOPPIS, klädbytardag, årshögtid och andra 

arrangemang. 

- Att utveckla och upprätthålla kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

- Att samordna rekrytering av nya medlemmar och verkar för fler aktiva medlemmar.  

- Att ansvara för löpande kontakt och samarbete med Folkuniversitetet. 

- Att vara kontaktperson till akademiska föreningar samt vid bildande av nya akademiska 

föreningar. 

- Att vara kontaktperson för verksamhetsstipendiet. 

- Att ha samordningsansvar kring räkmacka. 

- Företräder eller tillser att det finns företrädare för Umeå universitets studenter och 

doktorander i beslutande och beredande organ på universitetscentral nivå av relevans för 

ansvarsområdet.  

- Att ansvara för att en överlämning sker inom sitt område, där rutiner och status i aktuella 

frågor skrivs ner. 

- Ansvara för utskick/distribution av kallelser och handlingar till sektionsnämnden. 

Information  

- Arbetar för att utveckla informationskanalerna till våra medlemmar och förankrar kårens 

profil hos dessa.  

- Ansvar för att informationskanalerna till våra medlemmar fungerar.  

- Samordnar framtagandet av informationsmaterial om Umeå studentkårs verksamhet. 

  



Ordning 
Erik Vikström 
Kårordförande 
2018-04-11 

 

 

 

 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 10 
ordf@umeastudentkar.se Sidan 10 av 13 

 

 

Politisk sekreterare 25% 

Övergripande 

Ha en övergripande insikt i kårens olika styrdokument 

Ansvara för att protokoll för de möten där personen är sekreterare arkiveras. 

Ansvara för att skicka ut protokoll för de möten där personen varit sekreterare. 

Vara arbetsutskottet behjälpliga i att författa pressmeddelanden och remissvar. 

Sekreterare vid Arbetsutskottet (AU) 

Att vara sekreterare vid AU-sammanträden innebärande: 

Inhämtande av underlag från presidiet inför varje AU. 

Sammanställning av inkomna underlag och utskick till presidiet inför varje AU. 

Protokollskrivande vid respektive möte samt att tillse att protokollen blir justerade. 

Sekreterare vid Kårstyrelsen (KS) 

Att vara sekreterare vid KS-sammanträden innebärande: 

- Protokollskrivande vid respektive möte. 

Sekreterare vid Kårfullmäktige (KF) 

Att vara sekreterare vid KF-sammanträden innebärande: 

- Tillse att en aktuell röstlängd, reservationslappar, protokollsanteckningslappar samt 

yrkandelappar finns till respektive KF. 

- Protokollskrivande vid respektive möte. 

- Tillse att samtliga yrkanden, protokollsanteckningar och reservationer förs till protokoll. 

Sekreterare vid valnämnden (VN) 

- Protokollskrivande vid respektive möte. 

Sekreterare vid gruppen för gemensamma uppdrag (GUPP) 

- Inhämtande av underlag från studentombud samt presidiet inför varje GUPP. 

- Sammanställning av inkomna underlag och utskick till GUPP-gruppen inför varje möte. 

- Föra minnesanteckningar vid respektive möte. 
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Studentombud verksamma vid fakulteter eller lärarhögskolan 

Övergripande beskrivning 

Studentombuden arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Som studentombud innehas ett heltidsarvoderat förtroendeuppdrag och du arbetar tillsammans 
med sektionen samt på uppdrag av kårstyrelsen. Arbetet utformas till stor del självständigt, utifrån 
uppdragsbeskrivningen, och du bör aktivt arbeta för att utveckla studentombudsrollen. Här ges en 
generell beskrivning av studentombudsuppdraget följt av särskild beskrivning inom respektive 
verksamhetsområde för studentombuden. I vissa fall kan ett verksamhetsområde omfatta flera 
kårsektioner.  

Uppdraget innefattar: 

- Att hjälpa och stödja studenter inom verksamhetsområdet som vänder sig till Umeå 

studentkår med problem rörande sin utbildning eller arbetsmiljö. I arbetsmiljöarbetet kan 

ärenden av fysisk, digital och psykosocial karaktär förekomma. 

- Att sträva efter att informera samtliga studenter inom verksamhetsområdet om deras 

rättigheter, nationella och lokala regelverk och andra tillämpliga bestämmelser. 

- Att genom klassrumsträffar besöka samtliga programstudenter, förutom studenter vid 

magister – och masterprogram, under programstudenternas första studieår. I syfte att föra 

en dialog med studenterna om deras rättigheter, samt öka kontaktytan  

- Att genomföra studenträttskampanjer och utbildningar i det studentfackliga uppdraget 

samt arbetsmiljöarbetet. 

- Att företräda samtliga studenter inom verksamhetsområdets beslutande och beredande 

organ avseende såväl utbildnings- som arbetsmiljöfrågor vid fakultet/lärarhögskolan samt 

på universitetscentral nivå. 

- Att ansvara för rekrytering av studentrepresentanter och studerandearbetsmiljöombud, 

med aktuella kontaktuppgifter, där sådana ska finnas i samarbete med kårsektionen och 

eventuella kårföreningar inom verksamhetsområdet. I det fall att studentrepresentanter 

saknas, träder du som studentombud in i dess ställe när så är möjligt. 

- Att delta i kårsektionens styrelsemöten som kunskaps- och informationsperson enligt 

överenskommelse med respektive kårsektion samt inneha övriga förtroendeuppdrag i 

enlighet med sektionsbeslut. 

- Att planera och utföra uppdraget i nära samarbete med övriga arvoderade och 

studentombud vid Umeå studentkår. Särskild beaktning bör tas till de avtal som slutits 

gällande utbildningsbevakning mellan respektive fakultet/lärarhögskolan och Umeå 

studentkår. 
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- Att utgöra en del av de kårinterna organ vars verksamhet är inriktad mot 

utbildningsbevakning och arbetsmiljö. I detta ingår även att författa skrivelser, svara på 

remisser, bevaka aktuella frågor på området samt att noga dokumentera det löpande arbetet. 

- Att verka för ett gott informationsflöde med aktiva i kårsektionen, samt mellan 

kårsektionen, universitetet och Umeå studentkår. 

- Att förse kårstyrelsen med information om studentombudens fortlöpande arbete. 

- Att arbeta med utbildningsbevakning, arbetsmiljö och övriga frågor inom 

forskarutbildningen tillsammans med Umeå studentkårs doktorandsektion. 

- Att ansvara för att en överlämning sker, där rutiner och status i aktuella frågor skrivs ner 

och att nästkommande studentombud får en ändamålsenlig introduktion. 

Verksamhetsområden för respektive studentombud samt särskilda regleringar 

Studentombud vid SamFak med ansvar för kårsektionerna Samsek och JF 

Samseks verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid institutionerna för kostvetenskap, statsvetenskap, geografi, socialt 

arbete samt enheten för ekonomisk historia, restauranghögskolan och studenter vid Umeå 

centrum för genusstudier. 

- Studenter vid institutionen för informatik som inte läser beteendevetenskapliga 

programmet med inriktning mot IT-miljöer. 

- Studenter vid handelshögskolans enheter för statistik och nationalekonomi som inte läser 

inom HHUS verksamhetsområde. 

Juridiska föreningens verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid juridiska institutionen. 

- För Juridiska föreningens styrelsemöten gäller även att studentombudet deltar när 

sektionens styrelse så finner lämpligt. Därutöver ska löpande kontakt hållas med 

föreningens ansvarige för utbildningsfrågor. 

Studentombud vid SamFak med ansvar för Betsek och HHUS 

Betseks verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid Sociologiska institutionen och institutionen för psykologi. 

- Studenter vid Pedagogiska institutionen som inte läser inom lärarutbildningen.  

- Studenter vid institutionen för informatik som läser Beteendevetenskapliga programmet 

med inriktning mot IT-miljöer. 
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HHUS verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid Handelshögskolans enhet för företagsekonomi. 

- Studenter inom Handelshögskolan som läser inom ett civilekonomprogram. 

- För HHUS gäller även att studentombudet ska hålla god kontakt med HHUS 

utbildningsutskott och delta i utskottets möten när så är lämpligt. 

Studentombud vid HumFak med ansvar för HumSek 

Humseks verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid Humanistisk fakultet som inte läser inom lärarutbildningen. 

Studentombud vid Lärarhögskolan med ansvar för UmPe 

UmPes verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter som är antagna till utbildning vid Lärarhögskolan. 
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