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FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

Datum: 2018-05-23 

Tid: 17.15 

Plats: Triple Helix 

Formalia 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: 

F1 Mötets öppnande  Daniel Lindblom 

 

F2 Adjungeringar   

F3 Val av mötessekreterare  Att välja mötessekreterare. 

 

F4 Justering av röstlängd F4 Att fastställa röstlängden. 

 

F5 Mötets behöriga utlysande  Kallelse gick ut 11/5 och handlingar 18/5 

Att anse mötet behörigt utlyst. 

 

F6 Val av justeringspersoner  Att utse två justerare tillika rösträknare.  

 

F7 Tid för justering av protokoll  Att fastställa tid för justering av protokoll 

 

F8 Fastställande av 
föredragningslista 

 Att fastställa föreslagen föredragningslista 

Beslut 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: 

B1 Protokoll från Valnämndens 
röstsammanräkning 

B1 Erik Vikström 

Bifogat har kårfullmäktige fått protokoll från 
röstsammanräkningen, genomförd av Valnämndens 
utsedda rösträknare. 

Att fastställa protokollet från Valnämndens 
röstsammanräkning. 
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B2 Val av kårfullmäktiges talman 
och vice talman för 
verksamhetsåret 18/19 

B2 Kårfullmäktiges talman och vice talman leder 
fullmäktiges arbete på och mellan möten. Om 
nominerad till fullmäktiges talman och vice talman 
som inte samtidigt kandiderar till styrelsen finns, ska 
denna utses istället.  

Bifogat har kårfullmäktige fått en förteckning över de 
stadgeenliga val och beslut som ska göras vid 
sammanträdet. 

Att till kårfullmäktiges talman utse:  

Att till kårfullmäktiges vice talman utse: 

 

B3 Val av ledamöter samt ersättare 
i kårstyrelsen för 
verksamhetsåret 18/19 

 Kårstyrelsen verkställer kårfullmäktiges beslut, leder 
det dagliga arbetet och utser studentrepresentanter. 
Kårstyrelsen har även arbetsgivaransvaret för kårens 
personal. 

Att till kårordförande utse:  

Att till 1:a vice kårordförande utse:  

Att till 2:a vice kårordförande utse:  

Att utse som, 

Ledamot 1, RIK: 

Ledamot 2, RIK: 

Ledamot 3, VSF: 

Ledamot 4, RIK: 

Att utse som, 

Ersättare 1, RIK:  

Ersättare 2, RIK: 

Ersättare 3, VSF: 

Ersättare 4, RIK: 

Ersättare 5, RIK: 

 

B4 Val av revisorer  Umeå studentkårs verksamhet granskas av tre 
revisorer, varav en auktoriserad. De andra två bör inte 
väljas från samma listor som ledamöterna i 
kårstyrelsens arbetsutskott är valda från.   

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

Att till verksamhetsrevisorer (2 st.) utse:  

Att till ersättare för verksamhetsrevisorer (2 st.) utse: 
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B5 Avveckling av 
kårobligatoriefonden 

B5_1 

B5_2 

Daniel Lindblom 

Vid vårfullmäktige i februari beslutades att 
kårobligatoriefonden ska avvecklas. Beslut behöver 
dock fattas vid två ordinarie kårfullmäktige och därför 
är det upp till konstituerande kårfullmäktige att 
behandla frågan igen. 

Att avveckla kårobligatoriefonden. 

 

B6 Organisationsordning 18/19 B6 Daniel Lindblom 

Verksamheten i kårstyrelse, kårsektioner och 
tjänstemannastrukturen ska vara organiserat enligt en 
organisationsordning fastställd årligen av 
konstituerande kårfullmäktige.  

Att fastställa organisationsordning för 18/19 i 
enlighet med kårstyrelsens förslag.  

 

B7 Regel avseende medlemskap 
18/19 

B7 Daniel Lindblom 

Kårstyrelsen har lämnat förslag på regler avseende 
medlemskap.  

Att fastställa regel avseende medlemskap 18/19 i 
enlighet med kårstyrelsens förslag. 

 

B8 Regler för verksamhetsmedel 
18/19 

B8 

 

Daniel Lindblom 

Kårstyrelsen har lämnat förslag på storleken för det 
ekonomiska stödet till sektionerna och hur detta ska 
utformas.  

Att verksamhetsmedlet till kårsektioner under 
verksamhetsåret 2018/2019 ska vara 4 kr per 
student och termin, samt 50 kr per medlem och 
termin. 

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

Att kårsektioner samt kårföreningar under 
verksamhetsåret 2018/2019 erhåller en provision 
om 15 % av medlemsavgifterna för de 
medlemmar som tecknar medlemskap via 
kårsektionen eller kårföreningen. För medlemmar 
med reducerad medlemsavgift är provisionen 20 
%. 
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B9 Regel avseende akademiska 
föreningar 18/19 

B9 Daniel Lindblom 

Vid konstituerande kårfullmäktige ska reglerna 
avseende akademiska föreningar tas för det 
kommande verksamhetsåret.  

Att fastställa regel avseende akademiska föreningar 
för 18/19 i enlighet med kårstyrelsens förslag. 

 

B10 Preliminär budget 18/19  Daniel Lindblom 

Vid konstituerande kårfullmäktige ska en preliminär 
budget tas för det kommande verksamhetsåret.  

Att fastställa preliminär budget för 18/19. 

 

B11 Val av ledamot och ersättare i 
universitetsstyrelsen 

 Universitetsstyrelsen är UmU:s högst beslutande 
organ. Där fattas övergripande strategiska beslut och 
budget antas. 

Förslag till beslut: 

Att till ordinarie ledamot i universitetsstyrelsen utse: 

Att till ersättare i universitetsstyrelsen utse: 

 

B12 Val av ledamöter och ersättare 
Kårhusstiftelsen 

 Kårhusstiftelsen förvaltas av US och ska verka för att 
skapa mötesplatser och utbyten av internationella och 
nationella kontakter i Universumfastigheten. Styrelsen 
består av sju ledamöter. 

Att som ordförande för perioden 180701 – 190630 
utse: 

Att som ordinarie ledamöter (2 st.) för perioden 
180701-190630 utse:  

Att som ordinarie ledamöter (2 st.) för perioden 
180701-200630 utse:  

Att som vice ordförande för perioden  
180701 – 190630 utse: 

Att som ersättare (2 st.) för perioden 180701-190630 
utse:  

Att som ersättare (2 st.) för perioden 180701-200630 
utse:  
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B13 Val av ledamöter och ersättare 
i Folkuniversitetet stiftelsen 
kulturverksamhet vid Umeå 
universitets styrelse 

 US sitter i Folkuniversitetet stiftelsen 
kulturverksamhet vid Umeå universitets styrelse och 
har att utse både ledamöter och ersättare. 

Att som ledamot (1 st.) för perioden 180701-190630 
utse:  

Att som ledamot (1 st.) för perioden 180701-200630 
utse:  

Att som ersättare (1 st.) för perioden 180701-190630 
utse:  

Att som ersättare (2 st.) för perioden 180701-200630 
utse:  

 

B14 Val av ledamot och ersättare i 
Stiftelsen Studenthälsans 
styrelse 

 US har två ordinarie samt två ersättare i Stiftelsen 
Studenthälsans styrelse. 

Att som ledamot (1 st.) för perioden 180701-200630 
utse: 

Att som ersättare (1 st.) för perioden 180701-200630 
utse: 

 

B15 Val av ledamot och ersättare i 
Stiftelsen Universitetshallens 
styrelse 

 US har 2 ledamots- och 2 ersättarplatser i Stiftelsen 
Universitetshallens styrelse som sitter på treåriga 
mandat. 

Att som ledamot (1 st.) för perioden 180701-210630 
utse: 

Att som ersättare (1 st.) för perioden 180701-210630 
utse: 

  

B16 Krisplan B16 Daniel Lindblom 

Ett förslag till krisplan har varit ute på remiss. HHUS 
samt Psykologiska föreningen har återkommit kring 
remissen och ställt sig positiva till förslaget.  

Att fastställa krisplan i enlighet med kårstyrelsens 
förslag. 

 

B17 Stadgerevidering HumSek B17_1 

B17_2 

Daniel Lindblom 

Under våren har HumSek gjort en totalrevidering av 
sina stadgar och dessa ska godkännas av 
kårfullmäktige.  

Att godkänna stadgerevidering för HumSek i enlighet 
med HumSeks beslut. 

 

F9 Mötets avslutande   
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BESLUT VID KONSTITUERANDE KF 
Nedan följer en förteckning över samtliga beslut som ska genomföras vid konstituerande KF. För att se vilka som i 
övrigt sitter i våra stiftelser, gå in på: https://aktiv.studentumea.se/pub/representatives och välj ”Stiftelser” högst 
upp på sidan. 

Val: 

Organ Vakant 
ordinarie 

Vakant 
ersättare 

Mandattid Notering 

Kårfullmäktige 1 1 180701-190630 Bör ej tillhöra KS 

Kårstyrelsen 7 5 180701-190630 Kårordförande 

1:e vice kårordförande 

2:e vice kårordförande 

Ledamot 1: RIK 

Ledamot 2: RIK 

Ledamot 3: VSF 

Ledamot 4: RIK 

Ersättare 1: RIK 

Ersättare 2: RIK 

Ersättare 3: VSF 

Ersättare 4: RIK 

Ersättare 5: RIK 

Verksamhetsrevisorer 
kårstyrelsen 

2 2 180701-190630 Dessa bör inte väljas från samma listor som 
ledamöterna i kårstyrelsens arbetsutskott är 
valda från. 

Universitetsstyrelsen 1 1 180701-190630 

Kårhusstiftelsen 5 5 1 ordförande: 

180701-190630 

2 ledamöter: 

180701-190630 

2 ledamöter: 

180701-200630 

1 v.ordförande: 

180701-190630 

2 ersättare: 

180701-190630 

2 ersättare: 

180701-200630 

 I tur att avgå: 

Daniel Lindblom (ordförande) 

Malin Malm (ledamot) 

Andreas Fällström (ledamot) 

Erik Lindenius (ledamot) 

Mimmi Rönnqvist (v.ordförande) 

Anton Bergström (ersättare) 

Mikael Haines Gärding (ersättare) 

Magnus Blomgren (ersättare) 

Bilaga B2
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Folkuniversitetet 
stiftelsen 
kulturverksamhet vid 
Umeå universitet 

2 3 1 ledamot: 

180701-190630 

1 ledamot: 

180701-200630 

1 ersättare: 

180701-190630 

2 ersättare: 

180701-200630 

I tur att avgå: 

Felicia Boberg (ledamot) 

Andreas Wilemoll (ledamot) 

Daniel Lindblom (ersättare) 

Lina Vänglund (ersättare) 

Joline Göttfert (ersättare) 

 

Stiftelsen 
Studenthälsan i Umeå 

1 1 1 ledamot: 

180701-200630 

1 ersättare: 

180701-200630 

I tur att avgå: 

Emilia Barsk (ledamot) 

Sandra Reinklou (ersättare) 

 

Stiftelsen 
Universitetshallen 

1 1 1 ledamot: 

180701-210630 

1 ersättare: 

180701-210630 

I tur att avgå: 

Pasi Huikuri (ledamot) 

Joel Nordlander (ersättare) 

 

Övriga beslut som ska fattas enligt US stadgar 

Dokument Beskrivning Förslag till beslut 
lämnas av 

Notering 

Organisationsordning Dokumentet ger en översiktlig 
bild av kårens organisation.  

Avgående kårstyrelse  

Regler avseende 
medlemskap 

Fastställande av regler kring 
medlemsavgifter, giltighetstid osv.  

Avgående kårstyrelse  

Regel för 
verksamhetsmedel till 
kårsektioner 

Storleken på de medel som 
betalas ut till kårsektionerna varje 
år.  

Avgående kårstyrelse 

 

 

 

Regel avseende 
akademiska 
föreningar 

Villkoren för kårens akademiska 
föreningar regleras. 

Avgående kårstyrelse  

Preliminär budget En preliminär budget tas, vid 
höstfullmäktige tas sedan slutlig 
budget. 

  

Protokoll från 
Valnämndens 
röstsammanräkning 

Protokollet som verifierar 
mandatfördelning valresultat från 
kårvalet. 

Valnämnden  
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AVVECKLING AV KÅROBLIGATORIEFONDEN 
Detta förslag fastställdes av kårstyrelsen 6 december 2017 samt reviderats 16 januari 2018. 

2005 så inrättade Umeå studentkårs fullmäktige två fonder efter att kåren under verksamhetsåret 
04/05 hade presenterat ett stort överskott. Det går att läsa mer om det ursprungliga beslutet i 
bilaga till detta underlag, nedan följer dock en sammanfattning av kårobligatoriefonden: 

- Kårobligatoriefonden hade två syften:

o ”Utredning om hur kårens verksamhet ska förändras vid ett avskaffande eller en förändring av
kårobligatoriet.” samt

o ”Täckning av kostnader i samband med förändring av kårens verksamhet vid ett avskaffande
eller en förändring av kårobligatoriet.”

För att avveckla eller skriva ned någon av dessa fonder krävs 2/3-dels majoritetsbeslut vid två på 
varandra följande ordinarie kårfullmäktigesammanträden. 

Avveckling av Kårobligatoriefonden 
Saldo per den 30/6 2017: 37 014,92 kr 

Motiv till avveckling 

Kårobligatoriefonden hade ett mycket specifikt syfte då den skapades och har inte längre en 
funktion i och med att kårobligatoriet nu är avskaffat. Förslaget är därför att avveckla fonden 
helt. 

Konsekvenser för budget och förslag till beslut 
Avveckling eller nedskrivning medför att beloppet blir en intäktspost för kåren. Det innebär i 
praktiken att avvecklingen av kårobligatoriefonden blir en intäkt på 37 014,91 kr. Beslut kommer 
dock även behöva tas vid konstituerande kårfullmäktige för 18/19. 

Förslag till beslut: 

Att avveckla kårobligatoriefonden 

Bilaga B5_1
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ORGANISATIONSORDNING 
”Verksamheten i kårstyrelse, kårsektioner och tjänstemannastrukturen ska vara organiserat enligt en 
organisationsordning fastställd årligen av konstituerande kårfullmäktige (14 §).”, 8 kap. 13c § Umeå 
studentkårs stadgar. Organisationsordningen ska beskriva och konkretisera funktioner och organ 
inom studentkåren, för att på så sätt bidra till transparens, långsiktighet och stabilitet i 
organisationen över tid, genom att på ett tydligt sätt definiera studentkårens struktur. 

Organisationsordningen definierar därför det som regleras i stadgarna: stadgarna stipulerar till 
exempel att studentkåren ska vara indelad i sektioner efter medlemmarnas studieinriktning, 
organisationsplanen fastställer vilka sektioner studentkåren är indelad i och sektionernas 
studieinriktning. 

Denna ordning har fastställts av kårfullmäktige den 23 maj 2018. 

Organisationskarta 

Studentombud 

Kårfullmäktige (KF) 

Kårstyrelsen (KS) 

Arbetsutskottet (AU) 

Kårordförande 
(KO) 

Vice kårordförande med 
utbildningsansvar (UA) 

Vice kårordförande med 
ansvar för lika villkor och 
arbetsmiljö (LV) 

Administration GUPP HSAMO 
Kårsektioner 

Kårföreningar Organisations-
stöd 

Ansvarig för 
medlemsnytta 

(MN) 

Övr. verksamheter 

Bilaga B6
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Kårfullmäktige 
Kårfullmäktige är studentkårens högst beslutande organ. Kårfullmäktige ansvarar för kontroll av 
kårstyrelsens och kårsektionernas förehavanden samt beslutar om strategiska och principiellt 
viktiga frågor. Kårfullmäktige ansvarar särskilt för att fastställa strategisk plan, operativ plan, 
budget och organisationsordning. 

Kårfullmäktige leds av talman och vice talman. De 31 ledamöterna utses årligen via listval av 
studentkårens medlemmar. 

Kårfullmäktiges funktion regleras i 8–9 kap. Umeå studentkårs stadgar, dess uppgift specifikt i 8 
kap. 13–17 §§ stadgarna. 

Kårfullmäktige sammanträder under minst fyra tillfällen under året. Extra fullmäktige kan 
sammankallas för särskild fråga. Vid de fyra ordinarie tillfällena ansvarar kårfullmäktige att de 
punkter som listas i 8 kap. 14–17 §§ Umeå studentkårs stadgar behandlas. 

Strategisk plan 

Den strategiska planen fastställs var tredje år under vårfullmäktige. Planen innehåller de 
övergripande målen, visionerna och inriktningen för organisationen under den kommande 
treårsperioden. Genom den strategiska planen skapas en långsiktighet i studentkårens åtaganden, 
samtidigt som det för medlemmarna skapas transparens i organisationen. 

Den strategiska planen fastställs med kvalificerad majoritet, för att gynna breda och förankrade 
åtaganden. 

Den strategiska planen regleras i 8 kap. 13a § Umeå studentkårs stadgar. 

Operativ plan 

Den operativa planen bryter ner den strategiska planens långsiktiga mål i ettåriga delmål. 
Delmålen ska vara uppföljningsbara och konkreta, och beskriva de satsningar kårfullmäktige vill 
se för året. 

Den operativa planen regleras i 8 kap. 13b § Umeå studentkårs stadgar. 

Budget 

Budgeten läggs tillsammans med den operativa planen och utgör de ekonomiska ramarna för 
verksamheten. I de fall den operativa planen innehåller delmål som är kostnadsdrivande ska dessa 
kostnader upptas i budgeten. 

Kårstyrelsen 
Kårstyrelsen är operativt ansvarig för studentkårens verksamhet och utgör samverkansorganet för 
gruppledare och sektionsordföringar. Sammanträdesfrekvensen bör vara en gång i månaden. Den 
samverkande funktionen ska utgöra basen för studentkårens interna kommunikation och vara 
forumet där beslut förfinas och förankras. 
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Kårstyrelsen har också ansvaret för de förtroendevaldas och anställdas arbetsmiljö och 
arbetssituation. 

Kårstyrelsen leds av kårordföranden, och utses av kårfullmäktige vid konstituerande fullmäktige. 
Kårstyrelsens funktion regleras i 11 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

Arbetsutskottet samt presidiet 
Arbetsutskottet och presidiet ansvarar för studentkårens dagliga drift och verksamhet. 

De beslut som fattats på delegation av de förtroendevalda bör i största möjliga mån 
protokollföras som meddelande vid arbetsutskottet. 

Presidiet utgörs av de heltidsarvoderade kårstyrelseledamöterna, inklusive arbetsutskottet. 
Arbetsutskottet utgörs av kårordföranden och de vice kårordförandena. Arbetsutskottets 
funktion regleras i 12 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

Kårstyrelsen ansvarar för att fastställa arbetsordning för arbetsutskottet. 

Kårordförande 
Kårordföranden ansvarar för organisationens ledning och administration. Kårordföranden är 
också studentfackligt ansvarig för organen inom universitetsledningen, såsom ledningsråd, 
rektorsmöten och universitetsstyrelsen. 

Utöver detta ansvarar också kårordförande för externa relationer och intern kommunikation. 

Administration och organisationsstöd 
Administrationen och organisationsstödet består till stor del av tjänstemännen, vilka sköter 
administrativa spörsmål samtidigt som de fungerar som stöd till kårstyrelsen, studentombuden 
och kårsektionerna. 

Administrationen och organisationsstödet leds av kårordföranden och kanslichefen. 
Administrationen och organisationsstödet består av: 

 Ekonomi, med ansvar för bokföring och rapportering. 

 Organisation, med ansvar för dokumentation och arkivering. 

 Information och kommunikation, med ansvar för kommunikationsstrategier samt 
medlemsförmåner. 

 Kårexpedition, med ansvar för medlemsservice. 

 Övrig verksamheter, såsom uppdragsverksamhet. 
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Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor 
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor har ansvar för att samordna studentombudens 
verksamhet, genom arbetsledning och guppgruppen. Ansvarig för utbildningsfrågor är också 
studentfackligt ansvarig för universitetscentrala organ inom utbildningsområdet. 

GUPP 

Gupp – gemensamma uppdrag – är samlingsorganet för studentombuden. I Gupp diskuteras 
frågor av gemensamt intresse, för att ge informationsspridning och kompetensutveckling. 

Gupp bör sammanträda varannan vecka under ledning av vice ordförande för utbildningsfrågor 
som sammankallande. Ledningsansvaret för Gupp är delat med vice ordförande med ansvar för 
lika villkors- och arbetsmiljöfrågor för att tillse att studiesociala frågor och frågor rörande 
studenters situation samt utbildningsfrågor behandlas i ett gemensamt sammanhang och inte som 
separata frågor. Kårordförande deltar också i Gupp för att informera om ärenden som kommer 
att behandlas inom universitetsledningen samt för att hållas uppdaterad om studentkårens 
kärnverksamhet. 

Gupp ansvarar särskilt för de gemensamma projekt och frågor som Umeå studentkår driver. 
Dessa är de som beslutats av kårfullmäktige, kårstyrelsen, kårstyrelsens arbetsutskott, samt de 
som Gupp själva beslutar att driva. Varje termin ansvarar Gupp för att arrangera den 
studentfackliga utbildningsdagen och att vid varje verksamhetsår dela ut Umeå studentkårs 
pedagogiska pris och studievägledarpris. 

Kårstyrelsen ansvarar för att fastställa arbetsordning för arbetsutskottet. 

GutBev 

GutBev – enheten för grundutbildningsbevakning – är det kårövergripande samlingsorganet för 
studentombud/utbildningsbevakare samt ansvariga för studiesociala och utbildningsfrågor för de 
tre studentkårerna vid Umeå universitet. 

Organet syftar främst till kompentensutveckling och informationsspridning mellan studentombud 
och utbildningsbevakare, genom att var och till GutBev rapporterar sina pågående och nyss 
avslutade studentärenden och således informerar om, och söker stöd för, samt förankrar ärendets 
hantering. Vidare så syftar organet till att sprida information om aktuella frågor rörarande 
utbildning och studenters situation vid samtliga fakulteter/Lärarhögskolan samt på 
universitetsövergripande nivå. Därutöver ansvarar GutBev för det kårgemensamma projekt och 
frågor som drivs. Detta infattar samordning och förberedelse av frågor inför dialog med vice-
/prorektor med utbildningsansvar. Det är GutBev som ansvarar för författandet av 
studentfallsskrivelsen1 vart tredje år2 och tillser att den överlämnas till universitetsstyrelsen för 
beredning. GutBev ansvarar för att i dialog med både universitets- och fakultetsledningar tillse att 
åtgärder vidtas med anledningen av skrivelsens förslag samt följa upp dessa. 

                                                 

1 GutBev äger rätten att om så anses lämpligt, byta till annat namn på skrivelsen. 

2 Senaste skrivelsen författades våren 2013 varför nästa skrivelse ska avges våren 2016. 
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Ansvaret för att sammankalla GutBev och formerna för organet är understället diskussion och 
överenskommelser studentkårerna emellan inför varje nytt verksamhetsår. De år då 
sammankallandeansvaret för GutBev tillfaller Umeå studentkår är vice ordförande med ansvar 
för utbildningsfrågor som innehar detta uppdrag. 

Vice ordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor 
Vice ordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor har som ansvar att samordna 
och stötta studentombudens arbete i deras roll som HSAMO. Ansvarig för lika villkors- och 
arbetsmiljöfrågor är även studentfackligt ansvarig för universitetscentrala organ inom områden 
som lika villkor och studenters arbetsmiljö. 

HSAMO    –    Huvudstuderandearbetsmiljöombud 

Varje Studentombud på sektionsnivå har rollen som sin sektions 
huvudstuderandearbetsmiljöombud, HSAMO. Varje HSAMO har i sin tur ett antal 
studerandearbetsmiljöombud (SAMO) inom sitt verksamhetsområde. SAMO:s är i regel kopplade 
till en kårförening och/eller ett utbildningsprogram. Varje HSAMO ansvarar i sin tur för att 
samordna och stötta de SAMO:s som verkar inom deras verksamhetsområde. Regeln för 
systematiskt arbetsmiljöarbete stipulerar arbetsbeskrivningarna för HSAMO och SAMO. 

Ansvarig för medlemsnytta 
Ansvarig för medlemsnytta har som huvudansvar att fungera som en samlande länk mellan 
kårföreningar, kårsektioner och kårstyrelsen. Ansvarig för medlemsnytta leder bland annat 
sektionsnämnden som arbetar med sektionsgemensamma frågor, satsningar på föreningslokaler 
och uppstart samt drift av olika arrangemang. Ansvarig för medlemsnytta arbetar även löpande 
med externa samarbeten, utåtriktade arrangemang samt de lägenheter som studentkåren hyr ut. 

Studentombud 
Umeå studentkår ska arvodera sektionsstudentombud efter avtal med fakulteter/lärarhögskolan. 
För utbetalning av arvode och införskaffande av arbetsmaterial står kårstyrelsen. 

Umeå studentkår har avtal om utbildningsbevakning/studentombud för följande studentombud: 

Avtalspart Antal Ansvarsområde 

Humfak 1 Humsek 

Lärarhögskolan 1 Umpe 

Samfak 1 Betsek 

HHUS 

1 JF-sektionen 

Samsek 

Val av sektionsstudentombud beskrivs i regel för arvoderingar och arvoderingsnivåer. 
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Kårsektioner 
”Umeå studentkår är indelad i kårsektioner efter medlemmarnas studieinriktning eller ort. Om sektionsindelning 
beslutar kårfullmäktige efter samråd med kårsektionerna. Kårsektionerna har som syfte att bevaka och medverka 
i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet.” (5 kap. 1 § Umeå 
studentkårs stadgar) 

Kårsektionerna vid Umeå studentkår är indelade enligt följande: 

Grundutbildning 

Betsek Beteendevetarsektionen Samfak*: Sociologi, 
kognitionsvetenskap, psykologi, 
idrottsvetenskap, 
beteendevetenskap med inriktning 
mot IT-miljöer, personalvetenskap, 
pedagogik. 

HHUS Handelshögskolan i Umeå. 
Studentföreningen. 

Samfak*: Studenter vid 
civilekonomprogrammen och 
företagsekonomi. 

Humsek Humanistiska sektionen vid Umeå 
universitet 

Humfak*: Samtliga studenter vid 
fakultetetens utbildningsprogram och 
kurser. 

JF- 

sektionen 

Juridiska föreningen vid Umeå 
unversitet – sektionen. 

Samfak*: Juridik och rättsvetenskap. 

Samsek Samhällsvetarsektionen vid Umeå 
universitet 

Samfak*: Socialt arbete, statsvetenskap, 
freds- och konfliktstudier, statistik, 
systemvetenskap, kostvetenskap, 
måltidsvetenskap, gastronomi, 
kulturgeografi, samhällsplanering, 
nationalekonomi, genusvetenskap och 
ekonomisk historia. 

Umpe Umepedagogerna Lärarhögskolan: Samtliga studenter vid 
lärarhögskolans utbildningar. 

* Exkluderat studenter inom lärarutbildningen. 
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Forskarutbildning 

Doksek Doktorandsektionen vid Umeå 
studentkår 

Fakultetsövergripande: Samtliga 
forskarstudenter inom 
samhällsvetenskap, humaniora och 
utbildningsvetenskap. 

 

Kårföreningar 

”Kårsektion får vara indelad i kårföreningar. Kårsektionen ansvarar då för att kårföreningars stadgar och 
verksamhet står i överensstämmelse med Umeå studentkårs och kårsektionens stadgar, samt för att eventuellt 
ekonomiskt stöd från kårsektion till kårförening följs upp.”, 5 kap. 13 § Umeå studentkårs stadgar. 

Om kårsektion beslutat om indelning i kårföreningar svarar kårsektionen för att upprätta egna 
styrdokument beskrivandes indelningen. 

Akademiska föreningar 

 Akademiska schacksällskapet i Umeå 

 Fotoföreningen 

 Umeå Theatre Company 

Associerade bolag, föreningar och stiftelser 

Kårhusstiftelsen 

Kårhusstiftelsen bildades av Umeå studentkår 1997 med ändamålet att genom ett aktivt 
ägandeskap- eller förhyrning av Universumfastigheten verka för att nyss nämnda fastighet 
kommer studenter vid Umeå universitet till godo på sådant sätt att en naturlig mötesplats skapas 
för utbyte av sociala, kulturella och internationella kontakter. 

Umeå studentkårs kårfullmäktige utser ordförande, vice ordförande som är personlig ersättare till 
ordförande samt fyra övriga ledamöter med personliga ersättare. Därutöver utser stiftelsens 
styrelse två ledamöter med personliga ersättare. 

Stiftelsen Studenthälsan i Umeå 

Stiftelsen Studenthälsan i Umeå bildades 2004 av studentkårerna i Umeå och har som ändamål att 
för studerande vid universitet och högskolor i Umeå fortvarande främja sjuk- och hälsovård. 

Umeå studentkårs kårfullmäktige äger rätt att utser två ledamöter. Dessa ledamöter utses 
tillsammans med vardera en personlig ersättare. 



2018-05-18 
Ordning 
Daniel Lindblom 
Kårordförande 
 

 

 

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

 

Sidan 9 av 9 

Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet 

Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet, mer känd som Folkuniversitetet Norr/Umeå, 
bildades av Umeå studentkår, Umeå universitet samt Folkuniversitetsföreningen 1970 och har 
som syfte att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens tjänst. 

Umeå studentkårs kårfullmäktige har rätt att utse tre ledamöter och en gruppsuppleant, för den 
tid studentkåren själv bestämmer3. 

Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond 

Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond bildades, först som avkastningsfond på 60-talet efter 
tre donationer från familjen Kempe, och som stiftelse sedan 1995. Stiftelsen syftar till att främja 
främst forskarutbildning vid Umeå universitet genom stipendier till forskarstuderande bosatta i 
norrlandslänen och som är medlemmar i någon av studentkårerna. Även studerande på avancerad 
nivå kan komma ifråga vid synnerligen goda ansökningar. 

Umeå studentkårs kårordförande respektive 1:e vice kårordförande är också ordförande tillika 
vice ordförande i stiftelsen. Övriga ledamöter utses av Umeå studentkårs kårstyrelse och är i 
normalfallet professorer inom sitt område. 

Stiftelsen Universitetshallen 

Stiftelsen Universitetshallen bildades 1982 av Umeå studentkår, Umeå universitet samt IKSU och 
syftar till bereda universitetets anställda och studenter tillfälle till motion, rekreation och idrottslig 
verksamhet. Detta görs genom att stiftelsen tillhandahåller de lokaler vari IKSU idag bedriver sin 
verksamhet i närheten av Umeå universitet. 

Umeå studentkårs kårfullmäktige utser två ledamöter med personliga ersättare för en tid av tre år. 

Kårmedia i Umeå AB 

Umeå studentkår äger 50 % av 51 000 aktier i Kårmedia i Umeå AB, där övriga aktier ägs av 
NTK. Bolagsstämma bör hållas senast i oktober, för vilken stämman enligt bolagsordningen har 
att utse lägst en och högst sju ledamöter samt högst sju suppleanter. 

                                                 

3 Faktisk formulering enligt 3 § stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av lägst sju och högst 
tretton ledamöter. Stiftarna äger [rätt att] utse suppleant för ledamot. Umeå Universitet och Umeå Studentkår utser 
lika många ledamöter vardera. Folkuniversitetsföreningen utser en ledamot.” Umeå universitet beslutade den 31 mars 
2015 att för perioden 1 januari 2015 – 31 december 2017 utse tre ledamöter och en gruppsuppleant (dnr: FS-1894-
14). 
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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. 4 § 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 

  



 

Stadgeregleringar avseende medlemskap 

Av Umeå studentkårs stadgar följer: 

Kapitel 2: Medlemskap 

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

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

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

§ 3 Medlem har rätt att 

a) rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige. 

b) inneha förtroendeuppdrag inom Umeå studentkår. 

c) till fullmäktige inkomma med enkel fråga, interpellation eller motion och få denna 
behandlad. Medlem äger även närvaro- yttrande och förslagsrätt vid 
fullmäktigesammanträdena. 

d) ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträde. 

Alumnimedlemskap 

§ 4  Den som ej längre bedriver studier har möjlighet att teckna alumnimedlemskap i 
Umeå studentkår.  
Medlemskapets innehåll, giltighetstid och avgift fastställs av kårfullmäktige.  

§ 5  Alumnimedlem äger rätt att ta del av pro-tokoll från fullmäktige- och styrelsesam-
manträden.  

§ 6  Alumnimedlem äger ej rätt att  
1. rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige.  
2. kandidera vid val till Umeå studentkårs fullmäktige 

Utträde 

§ 7  Utträde ur Umeå studentkår sker automatiskt efter att medlemskapets giltighetstid 
passerat. 

Den som ej längre bedriver studier vid Umeå universitet vid tiden för medlemskapets utgång, och 
som har tid kvar på sitt medlemskap, erhåller ett alumnimedlemskap. 

§ 8 Medlem som aktivt motverkar Umeå studentkårs verksamhet eller syfte kan få sitt 
medlemskap i Umeå studentkår omprövat. Beslut om upphävt medlemskap kan 
överklagas till Inspektor. Medlem som tidigare fått medlemskapet omprövat och 
uteslutits kan få en ny medlemsansökan prövad av kårfullmäktige. 

  



 

Kapitel 5: Kårsektioner 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår är indelad i kårsektioner efter medlemmarnas studieinriktning eller 
ort. Om sektionsindelning beslutar kårfullmäktige efter samråd med kårsektionerna. 
Kårsektionerna har som syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen 
och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. 

Medlemskap 

§ 2 Medlemskap i Umeå studentkår innebär tillika medlemskap i en kårsektion. 

Kårföreningar 

§ 13 Kårsektion får vara indelad i kårföreningar. Kårsektionen ansvarar då för att 
kårföreningars stadgar och verksamhet står i överensstämmelse med Umeå studentkårs 
och kårsektionens stadgar, samt för att eventuellt ekonomiskt stöd från kårsektion till 
kårförening följs upp. 

§ 14 Samtliga medlemmar ska ges möjlighet att påverka kårsektionen. I det fall alla 
sektionsmedlemmar inte är medlemmar i kårförening ska särskilda stadgar för 
representation för dessa finnas i kårsektionens stadgar. 

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

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

Kapitel 6: Akademiska föreningar 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår kan inrätta akademiska föreningar som ej omfattas av definitionen 
för kårsektioner eller kårföreningar. 

§ 2 Akademiska föreningar syftar till att samla medlemmar kring intresseområden över 
program- och kursgränser och att bredda studentlivet inom Umeå studentkår. 

§ 3 Om inrättande av nya akademiska föreningar beslutar Umeå studentkårs styrelse efter 
särskild ansökan. Inrättande av nya akademiska föreningar ska meddelas närmast 
följande kårfullmäktigesammanträde. 

Medlemskap 

§ 6  En Akademisk förening upprättar ett eget medlemsregister samt fastställer egen avgift 
för medlemskap i föreningen. 
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REGEL FÖR VERKSAMHETSMEDEL 
Denna regel har fastställts av kårfullmäktige den 23 maj 2018, och träder i kraft den 1 juli 2018. 

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

Verksamhetsmedlet omfattar inte arvoden eller arbetsmaterial till studentombud. 

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

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

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

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

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

Verksamhetsrapporteringen ska vara utformad 
så att riktlinjerna nedan är uppfyllda. 

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

 

Riktlinjer för verksamhetsrapportering 
Verksamhetsrapporteringen ska innehålla följande: 

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

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

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

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

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

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

 En förteckning över sektionsstyrelsens sammansättning, med kontaktuppgifter till dessa. 

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

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

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

 En beskrivning av hur sektionen arbetade med jämställdhet och likabehandling. 

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

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

 En beskrivning av hur sektionen arbetade med utbildningsfrågor. 

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

Att verksamhetsmedlet till kårsektioner under verksamhetsåret 2018/2019 ska vara 4 kr per 
student och termin, samt 50 kr per medlem och termin. 

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

Att kårsektioner samt kårföreningar under verksamhetsåret 2018/2019 erhåller en provision om 
15 % av medlemsavgifterna för de medlemmar som tecknar medlemskap via kårsektionen eller 
kårföreningen. För medlemmar med reducerad medlemsavgift är provisionen 20 %. 
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REGEL FÖR AKADEMISKA FÖRENINGAR 
Denna regel är fastställd av kårfullmäktige den 23 maj 2018 och träder i kraft den 1 juli 2018. 

Innehåll 

Stadgeregleringar avseende akademiska föreningar ................................................................................. 1 

Särskilda krav och förmåner för akademiska föreningar ........................................................................ 3 

Stadgeregleringar avseende akademiska föreningar 

Av Umeå studentkårs stadgar följer: 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår kan inrätta akademiska föreningar som ej omfattas av definitionen 
för kårsektioner eller kårföreningar. 

§ 2 Akademiska föreningar syftar till att samla medlemmar kring intresseområden över 
program- och kursgränser och att bredda studentlivet inom Umeå studentkår. 

§ 3 Om inrättande av nya akademiska föreningar beslutar Umeå studentkårs styrelse 
efter särskild ansökan. Inrättande av nya akademiska föreningar ska meddelas 
närmast följande kårfullmäktigesammanträde. 

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

§ 5 För att få bilda en akademisk förening gäller: 

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

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

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

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

Medlemskap 

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

Styrelsens uppgifter 

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

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

Ekonomi och årsmöte 

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

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

§ 12  Årsmötet ska behandla följande punkter 

a) verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

b) ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 

c) revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 

d) ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

e) stadgeenliga val 

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

Stadgar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ex: Under årets första kvartal har US 5 akademiska föreningar och ska fördela  
2500:-. Om en av dessa föreningar har en andel kårmedlemmar som uppgår till 80% 
erhåller den: 2500:-/5=500:-*80%=400:- 
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Kris- och aktionsplan 
Fastställd av kårfullmäktige 23 maj. Planen omfattar Umeå studentkårs aktiva i kårfullmäktige, 
kårstyrelse, kårsektioner och kårföreningar. 

Innehåll 
Kris- och aktionsplan .................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ........................................................................................................................................................ 1 

Umeå studentkårs syn på begreppet ”kris” ................................................................................................ 2 

Kommunikationsarbete ............................................................................................................................ 2 

Kris- och aktionsgrupp ......................................................................................................................... 2 

Intern- och extern kommunikation ..................................................................................................... 3 

Mediehantering .................................................................................................................................... 3 

Agerande vid akut kris .............................................................................................................................. 3 

Omedelbart agerande .......................................................................................................................... 3 

Om den drabbade är anställd, arvoderad, ideellt aktiv i kårstyrelsen eller kårfullmäktige .......... 4 

Om den drabbade är ideellt aktiv eller enskild student inom Umeå studentkårs sektioner eller 

föreningar .............................................................................................................................................. 4 

Agerande vid strukturell eller långtgående kris ..................................................................................... 5 

Viktiga kontakter ...................................................................................................................................... 5 

BAKGRUND 
Kris- och aktionsplanen syftar till att tydliggöra hur Umeå studentkår i dessa olika 
organisationsled ska agera då en kris eller ett strukturellt problem uppstår. När någonting händer 
en enskild student, kåraktiv eller anställd vid Umeå studentkår kan kris uppstå hos enskilda, 
grupper inom kåren eller för organisationen som helhet. Kris- och aktionsplanen ska i dessa lägen 
fungera som ett stöd för att ge riktlinjer kring hur organisationen ska arbeta. 

Kris- och aktionsplanen ska även ha funktion av att säkerställa rutiner och strukturer för att 
undvika onödig ryktesspridning, felaktiga uppgifter eller misskommunikation. Genomgång av 
kris- och aktionsplanen ska göras årligen med arbetsutskottet för Umeå studentkår, anställd 
personal vid Umeå studentkår samt erbjudas ordförande i kårens sektioner, föreningar och även 
ansvariga för mottagningsverksamheten. 
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UMEÅ STUDENTKÅRS SYN PÅ BEGREPPET ”KRIS” 
Det finns en stor mängd situationer som kan leda till att kris uppstår där en person, grupp eller 
hel organisation drabbas av en omvälvande händelse som kan ge negativa följdverkningar. 

Kriser kan vara akuta såsom dödsfall, olycksfall, våldtäkt, sexuella övergrepp, övriga sexuella 
brott, hot, misshandel eller rån. Vid akuta kriser kan det vara svårt att fatta rationella beslut då en 
utsätts för hög stress. Personer kan också vara utsatta för strukturella och långtgående 
kränkningar såsom trakasserier, mobbning, återkommande ovälkomna närmanden, ohållbara 
arbetssituationer eller negativa och destruktiva kulturer som uppstår inom grupper.  

Den/de som drabbas i dessa situationer kan ofta behöva hjälp och stöd och tillgång till 
behandlingssamtal eller motsvarande. Denna kris- och aktionsplan kommer därför behandla båda 
dessa typer av situationer och hur Umeå studentkår som organisation ska arbeta såväl kortsiktigt 
som långsiktigt. 

Kommunikationsarbete 
För det omedelbara agerandet vid en akut kris, se nästa sida under rubriken ”Agerande vid akut 
kris”. För agerande vid både akut kris och då en strukturell och långtgående kränkning upptäckts, 
följ punkten nedan under ”Intern- och extern kommunikation”. 

Kris- och aktionsgrupp 

Umeå studentkår upprättar en kris- och aktionsgrupp bestående av kårordförande, 1:e vice 
kårordförande, 2:e vice kårordförande samt kanslichef. Gruppen samordnar arbetet och har 
ansvarsuppgifter enligt följande: 

Kårordförande:  

- Kontaktperson för kris- och aktionsgruppen samt huvudansvar för att samordna kris- 
och aktionsarbetet inom studentkåren.  

- På egen hand eller genom delegation, sköta all extern kommunikation och 
mediehantering från Umeå studentkår vid akuta kriser. 

- Sköter den interna dialogen med kårens sektioner- föreningar, arvoderade samt 
kårfullmäktige. 

1:e vice kårordförande samt 2:e vice kårordförande 

- Ansvarar för kårordförandes uppgifter i det fall att kårordförande själv är drabbad eller av 
annan orsak ej kan fullfölja sina uppgifter. 

Kanslichef 

- Löpande översyn av krisplanen i samråd med övriga kris- och aktionsgruppen. 

- Sköter den interna dialogen med kårens tjänstemän. 
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Intern- och extern kommunikation 

Det är viktigt att kommunikationen för berörda parter sker på ett sådant sätt att integriteten hos 
den drabbade respekteras och att kommunikationen är tydlig och enkel för att minimera 
spridning av felaktiga uppgifter: 

- Vid akuta kriser ska alltid dialog ske med kårordförande som leder kris- och 
aktionsgruppen som i sin tur tar kontakt med berörda parter, som t.ex. studenthälsan, 
säkerhetschefen eller universitetsledningen, för att diskutera hur kommunikationen på 
bästa sätt kan hanteras. 

- Vid strukturella och långtgående kränkningar ska dialog ske med ordförande eller 
motsvarande i ledningsposition för det organ där situationen uppstått, samt med 
kårordförande, för att diskutera hur kommunikationen på bästa sett kan hanteras. 

Mediehantering 

Vid en akut kris ska all kommunikation ske via kårordförande som leder kris- och 
aktionsgruppen. Det är kris- och aktionsgruppen som, i samråd med berörda parter som t.ex. 
studenthälsan, säkerhetschefen och universitetsledningen också sköter kommunikation med 
den/de drabbade för att klargöra vilken information som får lämnas ut. Vid en akut kris är det 
viktigt att kommunikationen sker på ett enhetligt och tydligt sätt för att minimera eventuella 
felaktiga uppgifter som kan riskera att spridas.  

Agerande vid akut kris 
Lathundar för första hjälpen finns alltid tillgängliga på Umeå studentkår att hämta och vi kan 
alltid beställa fler exemplar om ni behöver större antal. 

Omedelbart agerande 

I det fall att du är på plats i samband med att akut kris har uppstått: 

- Andas djupt och försök bevara lugnet. 

- Ring: 

o 112 vid akut fara för liv och egendom. 

o 11414 i det fallet att det inte är akut fara för liv och egendom men du behöver nå 
polisen. 

o 1177 i det fall att det inte är akut fara för liv och egendom men du behöver nå 
sjukvårdsrådgivningen.  

- Berätta vem du är, vad som har hänt samt platsen för det inträffade. Stanna på platsen 
tills räddningstjänst har anlänt i det fall att sådan är utskickad. 

- Kontakta kårordförande som leder studentkårens kris- och aktionsgrupp, e-postadress 
samt telefonnummer finns på sista sidan. 

- Tänk på att anhöriga i första hand kontaktas av polis eller annan myndighet, inte av 
studentkåren. 
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Om den drabbade är anställd, arvoderad, ideellt aktiv i kårstyrelsen eller 

kårfullmäktige 

Tänk på följande: 

- Följ turordningen enligt ovan under rubriken ”omedelbart agerande”. 

- Använd riktlinjerna under ”kommunikationsarbete” som stöd i arbetet med 
informationsspridning. 

Inom en timme: 

- Studentkårens kris- och aktionsgrupp kontaktar relevanta parter med information om vad 
som har hänt samt samlingsplats för mer information. 

- Samtliga erbjuds någon att prata med t.ex. kurator. 

- All verksamhet på kansliet avbryts. 

Inom samma dygn: 

- Kansliet, kårstyrelsen, gruppledarna i kårfullmäktige och ordföranden i kårens sektioner 
samlas för att få mer information om vad som har hänt. Här är det viktigt att i 
informationen ta hänsyn till den drabbades integritet. 

- Alla erbjuds att lämna arbetsplatsen för dagen. 

- Studentkårens kris- och aktionsgrupp kontaktar ordförande vid Umeå medicinska 
studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår. 

- Kanslichef kontaktar facket för dialog. 

- Umeå studentkårs kansli stänger för dagen. 

Om den drabbade är ideellt aktiv eller enskild student inom Umeå studentkårs 

sektioner eller föreningar 

Tänk på följande: 

- Följ turordningen enligt ovan under rubriken ”omedelbart agerande”. 

- Använd riktlinjerna under ”kommunikationsarbete vid kris” som stöd i arbetet med 
informationsspridning. 

Inom en timme: 

- Ordförande i sektionen/föreningen kontaktar kårordförande samt den egna styrelsen 
efter samråd med kårordförande med information om vad som har hänt samt 
samlingsplats för mer information. 

- Samtliga erbjuds någon att prata med t.ex. kurator. 

Inom samma dygn: 

- Ordförande i sektionen/föreningen kontaktar institutionen för dialog. 

- Styrelsen samlas för att få mer information om vad som har hänt. 
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Styrdokument 
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Agerande vid strukturell eller långtgående kris 
När du fått information om att någon har blivit utsatt för trakasserier, ovälkomna närmanden, 
mobbning eller andra strukturella eller långtgående kriser; 

- Försök att bevara lugnet även om det som skett kan vara mycket upprörande, då du på ett 
bättre sätt kan vara hjälpsam för den som drabbats. 

- Gör noteringar om vad som skett utan att anteckna namn på den som lämnar uppgifter 
eller den som drabbats, detta för att så långt som möjligt säkra anonymitet. 

- Om du har direkt kontakt med den drabbade eller någon som för den drabbades talan, 
var noga med att påtala vikten av att den drabbade kontaktar Studenthälsan för 
samtalsstöd. 

- Kontakta kårordförande för att lägga upp en plan för nästa steg i syfte att ge så mycket 
stöd som möjligt för den drabbade och även få klarhet i exakt vad som skett. 

Viktiga kontakter 
Kårordförande: ordf@umeastudentkar.se, 070-686 90 10 

1:e vice kårordförande, utbildningsansvar: utbildning@umeastudentkar.se, 070-686 90 16 

2:e vice kårordförande, arbetsmiljö & lika villkor, likavillkor@umeastudentkar.se, 070-686 90 12 

Kanslichef, stefan@umeastudentkar.se, 070-686 90 53 

Studenthälsan: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan  

mailto:ordf@umeastudentkar.se
mailto:utbildning@umeastudentkar.se
mailto:likavillkor@umeastudentkar.se
mailto:stefan@umeastudentkar.se
http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan
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Ändamål 

§1.1 Humanistiska sektionen, nedan benämnd HumSek, har som huvudsakligt syfte att 
bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid 
Umeå universitet. 
 
§1.2 Humanistiska sektionen har som mål att bidra till en stärkt gemenskap mellan   
medlemmarna i HumSek.  
 
§1.3 Sektionen fungerar som kårsektion för studenter vid Humanistiska fakulteten. Sektionen 
är partipolitiskt och religiöst obunden.  
 
§1.4 HumSeks verksamhet regleras i dessa stadgar, Umeå studentkårs stadgar samt utfärdade 
bestämmelser av regering och riksdag. Dessa stadgar får inte strida mot Umeå studentkårs 
stadgar. Om dessa stadgar befinns strida mot Umeå studentkårs stadgar äger Umeå 
studentkårs stadgar företräde. 

Medlemskap 

§2.1 Medlem i HumSek är den student som studerar vid Humanistiska fakulteten och som 
har erlagt medlemsavgift i Umeå studentkår. 
 
§2.2 Medlem har rätt att 

• inneha förtroendeuppdrag för HumSeks räkning. 

• till årsmötet/stormötet inkomma med fråga eller motion och få denna behandlad. 

• ta del av protokoll från årsmöte/stormötet och styrelsesammanträde. 

Ekonomi 

§3.1 HumSeks verksamhetsår löper från 1/7 till 30/6 påföljande år. 
 
§3.2 HumSeks styrelse utser två (2) firmatecknare att var för sig teckna sektionens firma.  

 
§3.3 HumSek har sitt säte i Umeå. 

Revision och ansvarsfrihet 

§4.1 HumSeks räkenskaper, förvaltning och verksamhet granskas fortlöpande av en (1) 
verksamhetsrevisor som väljs av årsmötet. 
 
§4.2 Det åligger verksamhetsrevisorn att senast tio (10) dagar innan stormötet tillsända 
sektionen en berättelse över den företagna revisionen samt yttrande över frågan om styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Verksamhetsrevisorns berättelse ska 
läggas fram för stormötet. 

Organisation 

§5.1 HumSeks organisation utgörs av: 

• Styrelsen 

• Årsmöte 

• Stormöte 
 



Stadgar för HumSek  

 

Beslut om dessa stadgar har fattats av HumSeks extra årsmöte 2018-02-16 3 

Årsmöte 

Allmänt 

§6.1 Årsmötet är tillsammans med stormötet HumSeks högsta beslutande organ. 
 
§6.2 Årsmötet ska hållas under våren före maj månads utgång. 

 
§6.3 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.  
 
§6.4 Årsmötet ska sträva efter att ha en bred representation bland HumSeks utbildningar i 
styrelsen 

Kallelse mm 

§6.5 Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. 
 
§6.6 Kallelse ska ske tio (10) dagar innan årsmötet.  

 
§6.7 Kallelse ska ske genom anslag. 

 
§6.8 Föredragningslistan och övriga handlingar ska finnas tillgängliga senast sju (7) dagar före 
årsmötet. 

 
§6.9 Styrelsen ansvarar för att de frågor som ska behandlas av årsmötet är beredda. 

 
§6.10 Frågor som inte upptagits i föredragningslistan vid utlysning av årsmötet får endast 
behandlas om samtliga närvarande medlemmar beslutar så. 

Protokoll 

§6.11 Vid årsmötet ska protokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker.  
 
§6.12 Protokollet från årsmötet undertecknas av mötets ordförande, sekreterare samt de två 
(2) av årsmötet utsedda justeringspersonerna. 

 
§6.13 Justerat protokoll från årsmötet ska offentliggöras senast fjorton (14) dagar efter 
årsmötet. 

 

Ärenden 

§6.14 På årsmötet ska följande frågor behandlas: 

• val av mötesordförande 

• val av mötessekreterare 

• val av två (2) justeringspersoner 

• fastställande av föredragningslistan 

• frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt 

• godkännande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 

• godkännande av budget för det kommande verksamhetsåret 

• val av revisor 

• frågor till styrelsen från medlemmar  

• motioner av medlemmar 

• propositioner från styrelsen 

• val av valberedning 
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• val för nästa verksamhetsår av: 

- styrelsens ordförande 

- styrelsens vice ordförande 

- styrelsens kassör 

- styrelsens sekreterare 

- övriga ledamöter samt ersättare i styrelsen 
 

§6.15 Rätt att inlämna motioner och frågor till styrelsen har varje medlem. 
 
§6.16 Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast klockan 12:00 åtta (8) dagar före 
årsmötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till beslut 
till årsmötet.  

 
§6.17 Fråga till styrelsen ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast 12:00 åtta (8) dagar före 
årsmötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt svar till årsmötet. Sedan frågan 
besvarats kan årsmötet uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan och styrelsens 
skriftliga svar ska föras in i protokollet.  

Närvaro, rösträtt, omröstning 

§6.18 Alla HumSeks medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. 
Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse. 
 
§6.19 Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 
sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften 
en majoritet av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest 
röster. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

Stormöte 

Allmänt 

§7.1 Stormötet är tillsammans med årsmötet HumSek högst beslutande organ. 
 
§7.2 Stormötet ska hållas under hösten före oktober månads utgång.  

 
§7.3 Stormötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar som är närvarande. 

Kallelse mm 

§7.4 Stormötet sammanträder på kallelse av styrelsen. 

 
§7.5 Kallelse ska ske tio (10) dagar innan stormötet.  

 
§7.6 Kallelse ska ske genom anslag. 

 
§7.7 Föredragningslistan och övriga handlingar ska finnas tillgängliga senast sju (7) dagar före 
årsmötet. 

 
§7.8 Styrelsen ansvarar för att de frågor som ska behandlas av stormötet är beredda. 

 
§7.9 Frågor som inte upptagits i föredragningslistan vid utlysning av stormötet får endast 
behandlas om samtliga närvarande medlemmar beslutar så. 
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Protokoll 

§7.10 Vid stormötet ska beslutsprotokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker.  
 
§7.11 Protokollet från stormötet undertecknas av mötets ordförande, sekreterare samt de två 
(2) av stormötet utsedda justeringspersoner. 

 
§7.12 Justerat protokoll från stormötet ska offentliggöras senast fjorton (14) dagar efter 
stormötet. Offentliggörandet av protokollet från stormötet sker på sektionens anslagstavla. 

 

Ärenden 

§7.13 På stormötet ska följande frågor behandlas: 

• val av mötesordförande 

• val av mötessekreterare 

• val av två (2) justeringspersoner 

• fastställande av föredragningslistan 

• frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt 

• godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

• godkännande av balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår.  

• revisorns revisionsberättelse 

• om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året  

• eventuella fyllnadsval till styrelsen 

• frågor till styrelsen från medlemmar  

• motioner av medlemmar  

• propositioner från styrelsen  
 
§7.14 Rätt att inlämna motioner och frågor till styrelsen har varje medlem. 
 
§7.15 Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast klockan 12:00 åtta (8) dagar före 
stormötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till beslut 
till stormötet.  

 
§7.16 Fråga till styrelsen ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast 12:00 åtta (8) dagar före 
stormötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt svar till stormötet. Sedan frågan 
besvarats kan stormötet uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan och styrelsens 
skriftliga svar ska föras in i protokollet.  

Närvaro, rösträtt, omröstning 

§7.17 Alla HumSeks medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på stormötet. 
Styrelsen äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet. Närvarorätt har även en (1) representant 
för Umeå studentkårs styrelse. 
 
§7.18 Omröstning på stormötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 
sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften 
av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid 
lika röstetal skiljer lotten. 

Valberedning 

§8.1 Det åligger valberedningen att föreslå personer för val på årsmötet.  
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§8.2 Valberedningen består av minst en (1) och som mest tre (3) ledamöter varav en (1) är 
sammankallande. Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande. 

 
§8.3 Valberedningen bör anslå förslag på personer för val på stormötet sju (7) dagar innan 
stormötet. 

Extra årsmöte/stormöte 

§9.1 Styrelsen kan besluta att kalla till extra årsmöte/stormöte, t.ex. om fyllnadsval behöver 
göras till styrelsen eller om en särskild fråga behöver lyftas. Styrelsen ska kalla till extra 
årsmöte/stormöte om en tiondel av medlemmarna eller minst en av HumSeks föreningar så 
begär. 
 
§9.2 För extra årsmöte/stormöte gäller samma stadgar som för årsmöte/stormöte. Extra 
årsmöte/stormöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess utlysande. 

Styrelsen 

Allmänt 

 
§10.1 Styrelsen är HumSeks verkställande organ. I överensstämmelse med dessa stadgar och 
av årsmötet/stormötet fattade beslut leder styrelsen HumSeks verksamhet. 

 
§10.2 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga 
ledamöter samt ersättare. 

 
§10.3 Styrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare. 
 
§10.4 HumSeks föreningar ska nominera personer till årsmötet för posterna som ledamöter 
och ersättare. Det är dock årsmötet som väljer styrelsen som har till uppgift att företräda 
samtliga medlemmar. 
 
§10.5 Styrelsen är beslutsmässig om minst halva styrelsen är närvarande. 
 

Styrelsens uppgifter 

§10.4 Det åligger styrelsen att:  

• utfärda kallelse till årsmötet/stormötet 

• bereda ärenden till årsmötet/stormötet 

• ansvara för HumSeks ekonomi och förvaltning 

• efter sin mandatperiod, dock senast till stormötet, förelägga revisorn 
verksamhetsberättelsen, samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningen ska vara 
undertecknad av den styrelse för vars mandatperiod årsredovisningen avser. Styrelsen 
kan delegera till ordföranden att underteckna årsredovisningen under förutsättning att 
det finns ett dokumenterat godkännande av årsredovisningen från övriga 
styrelsemedlemmar.  

• fastställa villkor för föreningsstöd. 

Kallelse & Beredning 

§10.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordförande ska kalla till 
styrelsemöte om ledamot så begär. 
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§10.6 Kallelsen ska utgå senast sju (7) dagar före styrelsemöte. I kallelse ska föredragningslista 
samt övriga handlingar bifogas. 

 
§10.7 Ordförande ansvarar för att de frågor som ska behandlas av styrelsen är ordentligt 
beredda. 

 
§10.8 Frågor som inte upptagits i föredragningslistan som utgått med kallelsen får behandlas 
endast om samtliga ledamöter så beslutar. 

Närvaro, omröstning, jäv 

§10.9 Samtliga medlemmar har närvaro- samt yttranderätt på styrelsens möten. 
 
§10.10 Omröstning på styrelsemötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med 
slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än 
hälften av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest röster. 
Vid lika röstetal innehar ordförande den avgörande rösten med undantag för personval, där 
lotten avgör. 

 
§10.11 Styrelseledamot har inte rösträtt i ett ärende som personligen rör ledamoten själv, 
ledamotens make/maka, sambo, föräldrar, barn, syskon, eller någon annan närstående.  

Protokoll 

§10.12 Vid styrelsemöte ska beslutsprotokoll föras. Sekreteraren ansvarar för att detta sker. 
 
§10.13 Protokoll ska undertecknas av mötesordförande, mötessekreteraren samt en (1) på 
styrelsemötet utsedd justeringsperson. 

 
§10.14 Justerat protokoll ska offentliggöras senast tjugoen (21) dagar efter mötet.  

Stadgar 

§11.1 Förslag till stadgeändring ska finnas tillgängliga på HumSeks anslagstavla senast tio (10) 
dagar före det årsmöte/stormöte som ska behandla frågan. 
 
§11.2 Beslut om förändringar av dessa stadgar fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på 
årsmöte/stormöte. 

 

§11.3 Stadgeförändringar skall tillställas Umeå studentkårs fullmäktige för godkännande. 

Upplösning 

§12.1 Beslut om upplösning fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på två (2) på varandra 
följande årsmöten. 
 
§12.2 Om HumSek upplöses skall tillgångarna fonderas av Umeå studentkår tills dess att en 
ny kårsektion kan bildas med liknande inriktning. 

 
§12.3 Om en ny kårsektion med liknande inriktning ej bildats inom två år från upplösandet 
tillfaller tillgångarna Umeå studentkår. 

 
§12.4 Beslut om upplösning skall tillställas Umeå studentkår för kännedom. 
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