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FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGE 

Datum: 2018-12-05 

Tid: 17:15 

Plats: Hörsal D 

Formalia 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: 

F1 Mötets öppnande  Samuel Alm 

F2 Adjungeringar  Samuel Alm 

Att adjungera närvarande tjänstemän med 
närvaro- och yttranderätt  

F3 Val av mötessekreterare  Samuel Alm 

Att välja mötessekreterare. 

F4 Justering av röstlängd F4 Samuel Alm 

Bifogat har kårfullmäktige fått protokoll från 
fastställande av ny röstlängd. 

Att fastställa röstlängden. 

F5 Mötets behöriga utlysande 
samt beslutsmässighet 

 Samuel Alm 

Kallelse gick ut 23/11, handlingarna blev 
utskickade 30/11. 

Kårfullmäktige är enligt stadgarna beslutsmässigt 
när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Att anse mötet behörigt utlyst samt 
beslutsmässigt. 

F6 Val av justeringspersoner  Samuel Alm 

Att utse två justerare tillika rösträknare.  

F7 Tid för justering av 
protokoll 

 Samuel Alm 

Att fastställa tid för justering av protokoll. 

F8 Fastställande av 
föredragningslista 

F8 Samuel Alm 

Att fastställa föreslagen föredragningslista. 
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Meddelande  

Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

M1 Presidiet informerar M1 Erik Vikström 

M2 Avträdelse  Samuel Alm 

Bo-Axel Stark har avsagt sig sin ersättarplats i 
stiftelsen Universitetshallens styrelse 

Beslut 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och förslag till beslut: 

B1 Revidering av Umeå 
studentkårs stadgar 

B1_1 
B1_2 
B1_3 

Erik Vikström 

Vid höstfullmäktige beslutades om 
stadgerevideringar enligt kårstyrelsens förslag. 
Ett beslut om stadgerevidering måste enligt 
Umeå studentkårs stadgar tas med likalydande 
beslut på två efter varandra följande ordinarie 
fullmäktigesammanträden. Dessa beslut måste 
dessutom biträdas av minst 2/3 av de 
närvarande ledamöterna. 

I det fall att stadgarna fastställs så ska även 
datum för när de träder i kraft fastställas. 

Att revidera Umeå studentkårs stadgar enligt 
kårstyrelsens förslag samt höstfullmäktiges 
beslut. 

Att fastställa datum för stadgerevideringens 
ikraftträdande. 

B2 Arbetsordning för 
valnämnden 

B2 Emelie Häger 

Om stadgerevidering beslutas vid B1 utgår 
denna punkt då valnämnden i så fall inte är ett 
aktuellt organ. 

Att fastställa arbetsordning för valnämnden i 
enlighet med valnämndens förslag. 
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B3 Val av valnämndens vice 
ordförande 

 Samuel Alm 

Om stadgerevidering beslutas vid B1 utgår 
denna punkt då valnämnden i så fall inte är ett 
aktuellt organ. 

Vid höstfullmäktige vakantsattes platsen som 
valnämndens vice ordförande. Detta gjordes 
med hänvisning till praxis som är att 
oppositionen tillsätter den posten.  

Att som valnämndens vice ordförande utse: 

B4 Arbetsordning för 
valberedningen 

B4 Emelie Häger 

Denna beslutspunkt blir endast aktuell om 
stadgerevideringarna har beslutats.  

Att fastställa arbetsordning för 
valberedningen i enlighet med valnämndens 
förslag. 

B5 Val av ledamöter till 
valberedningen 

 Samuel Alm 

Denna beslutspunkt blir endast aktuell om 
stadgerevideringarna har beslutats. 

Att som valberedningens ordförande utse: 

Att som valberedningens vice ordförande 
utse: 

Att som valberedningens tre ledamöter utse: 

B6 Val av ledamot i kårstyrelsen 
18/19 

 Samuel Alm 

Det finns en vakant plats i kårstyrelsen 
gällande ledamot 3 från VSF. 

Att som ledamot 3 i kårstyrelsen utse: 

B7 Val av ersättare till 
verksamhetsrevisorer 

 Samuel Alm 

Det finns två vakanta platser som ersättare till 
verksamhetsrevisorerna. 

Att som ersättare 2 (st.) för 
verksamhetsrevisorer utse: 

B8 Val av ersättare till 
Kårhusstiftelsens styrelse 

 Samuel Alm 

Det finns två vakanta ersättarplatser i 
Kårhusstiftelsens styrelse. 

Att som ersättare (2 st.) för perioden 181205-
200630 utse: 
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B9 Val av ersättare till Stiftelsen 
Universitetshallens styrelse 

 Samuel Alm 

Det finns en vakant plats som ersättare till 
Stiftelsen Universitetshallens styrelse. 

Att som ersättare för perioden 181205-210630 
utse: 

B10 SFS-delegation  Samuel Alm 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har 
fullmäktige under våren. Vid detta möte har 
Umeå studentkår ett antal mandat i relation till 
sin storlek, ifjol var detta 11 mandat. I enlighet 
med kårens stadgar ska kårfullmäktige årligen 
behandla frågan om eventuella val av 
representanter till SFS-fullmäktige 

Att, enligt kårstyrelsens förslag: 

Avsätta minst 4 delegatplatser till SFS 
fullmäktige 

Ge kårstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om 
vilka delegater Umeå studentkår skickar 

Valda delegater ska inneha samtliga mandat 
som Umeå studentkår tilldelas 

Antalet delegater får inte överstiga antalet 
mandat 

Möjliggöra för samtliga kårlistor i 
kårfullmäktige samt kårsektionerna att 
nominera in kandidater till delegationen 

Den vägledande principen för kårstyrelsens 
beslut ska vara att i delegationen, så långt det 
är möjligt, ha representation från såväl 
majoritet som opposition från kårfullmäktige 

Direkt efter kårfullmäktiges möte gå ut till 
kårlistornas gruppledare samt 
sektionsordföranden med en uppmaning att 
komma in med delegater samt informera om 
mandatfördelningen 

Fastställa som sista dag för inrapportering utav 
namn till kårordförande: 

Utöver dessa platser även avsätta en plats för 
delegationsledaren 

Utse som delegationsledare/observatör: 

 

 

 



 

 

 

 

sidan 5 av 5 

 

B11 Verksamhetsberättelse 17/18 B11 Daniel Lindblom 

Föregående verksamhetsårs kårstyrelsearbete 
ska nu granskas av sittande kårfullmäktige. 
Kårstyrelsen har i sitt arbete att återge 
föregående verksamhetsår i sin 
verksamhetsberättelse. 

Att lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna. 

B12 Årsredovisningen 17/18 samt 
disposition av resultat 

B12_1 

B12_2 

Daniel Lindblom 

Föregående verksamhetsårs ekonomi ska 
granskas av sittande kårfullmäktige. Bifogat 
har kårfullmäktige även fått kompletterande 
kommentarer från 17/18 års kårordförande. 

Att lägga årsredovisningen till handlingarna. 

Att årets resultat på 33 062,18kr balanseras i 
ny räkning. 

B13 Revisionsberättelse för 
verksamhetsåret 17/18 

B13_1 

B13_2 

Samuel Alm 

Att lägga revisionsberättelserna för 
verksamhetsåret 17/18 till handlingarna. 

B14 Ansvarsfrihet för 17/18  Samuel Alm 

Att bevilja kårstyrelsen för 17/18 
ansvarsfrihet. 

F5 Mötets avslutande  Samuel Alm 
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PRESIDIET INFORMERAR 

Erik Vikström, ordförande 

Nu har löven fallit till marken och hösten börjar övergå till vinter. Det är mörkt både när jag går 
till universitetet på morgonen och när jag lämnar kontoret på eftermiddagen. Dessutom har jag 
tagit fram vinterjackan, tjocktröjorna och långkalsongerna och nu äntligen bytt till vinterdäck på 
cykeln. Det enda som saknas är snön, för det kan väl inte bara vara jag som just nu längtar efter 
julkänslan som uppstår vid ett snörikt advent med tända ljus och julstjärnor i fönstren?  

Vid förra kårfullmäktige väntade vi på en regeringsbildning, och det gör vi fortfarande. 
Statsbudgetens utformning är just nu föremål för spekulativa diskussioner. Vilken partifärg 
kommer prägla ekonomiska ramarna för utbildningspolitiken och den högre utbildning? Hur 
kommer bostadsfrågan prioriteras i nästkommande regering?  

Däremot så är det färdigavtalat i Umeå, och Umeå kommun kommer ha ett fortsatt S-märkt 
kommunalråd. Vi från Umeå Studentkår kommer den 5:e december ha ett inledande möte med   
det tillträdande kommunalrådet Janet Ågren och hoppas på bra diskussioner. 

Under början av oktober hade jag bjudit in kårordföranden för det största studentkårerna vid några 
av Sveriges största och bredaste universitet. Som jag skrivit om tidigare så träffas vi några gånger 
per läsår för att diskutera gemensamma utmaningar men även hur vi tillsammans kan påverka 
nationell högskolepolitik. I anknytning med deras besök så anordnade Sveriges förenade 
studentkårer tillsammans med oss i Umeå Studentkår SFS medlemsmöte. Under medlemsmötet 
avhandlades många punkter, där ibland SFS ekonomiska ram och SFS fokusfråga om psykisk 
ohälsa bland studenter.  

Vidare så har jag, under de senaste månaderna, bland mycket annat: 

• Deltagit på Umeå universitetsledningsråds internat.  

• Deltagit på UmU:s budgetkommittés möte. 

• Deltagit på sammanträde för Umeå universitetsstyrelse 

• Arbetat med remissvaret på remissen om regler för studentkårsstatus.  

• Lämnat min plats i projektgruppen för Konstnärligt Campus. (Emilia Barsk från US 

kvarstår)  

• Haft fortsatt möte med Kårmedia AB, och diskuterat tillsättningen av nästa 

bolagsstyrelse.  

• Representerat Umeå Studentkår vid Umeå Universitetets årshögtid.   

• Arbetat med remissvaret för Umeå universitets visionsarbete 
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Alexander Haraldh, första vice ordförande 

Genom GUPP (samlande organ för utbildningsfrågor i Umeå studentkår) har det genomförts 
enkäter om akademisk kvart och lärarledd tid. GUPP har även arbetat med framtagandet av 
Studentfacklig handbok och regelsamling.  

För utbildningsfrågor sker samarbetet med de andra kårerna i Umeå i GutBev. Arbetet med de 
andra två kårerna går bra, vi arbetar vi nu med förberedelser inför Studentkårsskrivelsen. 

Under hösten har jag skickat in remissvar rörande Regler för studentinflytandet, universitets Språkpolicy, 
Översyn av studieavgifter inför höstterminen 2019 samt Kvalitetssystem för utbildning. 

Till Utbildnings strategiska rådets internat skickade kårerna gemensamt in en diskussionsfråga som 
problematiserar universitetets programfokusering.  

I det löpande arbetet har jag också verkat i bl.a. Nämnden för högskolepedagogisk meritering, 
Samverkansgrupp studenträtt, Antagningsrådet, UPL Styrelse, Arbetsgruppen för 
utbildningsplanemallar, Examensrådet, Bildmuseets styrelse.  

Lite övrigt: Deltagit vid Loppis, CSN-fika, Sektions-stormöten, ordförandeutbildning, KEMPE:s 
beredning av stipendier, årshögtiden, biblioteksstyrelsen och AIM-day. Samtalat med Humlan och 
Umeå studentradio om möjliga framtida samarbeten.  

Under våren kommer det att pågå arbete med den digitala studiemiljön på universitetet. Ledningen 
kommer att få in underlag för beslut angående övergång från Cambro som läroplattform, uppköp 
av ett system för digitala salstentor samt digitaliseringen av examensbevis. Vi kommer naturligtvis 
att följa upp det arbetet.  

Jag kommer nästan ta ut hela min ledighet i november, december och januari. 
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Marcus Persson, andra vice ordförande 

Mycket av tiden nu mot slutet innan julen har handlat om mottagningen och 

mottagningsutbildningen. Både möten, planering och administrering samt diskussioner av 

mottaningspolicyn. Det har varit att få tag i och bjuda in de föreningar som ska delta vid vårens 

inspark. Samtidigt som försöka förstå sig lite på hur UmU har för uppfattning av vår mottagning 

och ibland en lite oförstående uppfattning att vi på US kan inte arbeta like centraliserat med våra 

27st föreningar och 5000 medlemmar som NTK och UMS. Det är ju som en lite kommun vi 

förvaltar i storlek. 

Utöver de har jag arbetat med olika potentiella samarbetsparters utifrån t.ex. vårt mål att i år belys 

psykiskohälsa och utökad Medlemsnytta för våra medlemmar. De toapratare som nu sitter uppe är 

ett sådan samarbete med en organisation som skapat en app som fokuserar på psykiskohälsa + 

köpt denna annonsplats av oss för 5000kr. Har också skrivit ihop avtal och förhandlat med 

Brännbollsyran. 

Annat som jag hjälpt till med är installation och annat som har med arbetsmiljön och 

arbetsverktygen i sig. Har varit mötesordförande för sektioner och bistått dem när de frågar om 

hjälp från oss, samt har hjälpt till Medlemsnytta att bemanna event som vi arrangerar då de behöver 

avlastning ibland. 

Har deltagit på universitets överskridande saker, då för att värna om vår kontakt med UmU och 

mingla till sig ett breddat samarbete över fler delar av UmU. 

Har deltagit i kompetensutvecklande möten som UmU ser positivt att vi deltagit på samt bjudit 

med studentombuden till detta också. 
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Solya Halleros, medlemsnytta 

• Sektionsnämnds möte samt utdelning av verksamhetsstipendium 

• Flera kaffepresentationer och partnerdagar 

• Language pub (förberedelser, bemanning vid eventen, osv.) 

• CSN fika (förberedelser, bemanning vid eventen, osv.)  

• Samordning av självförsvar för kvinnor på campus 

• Salsakurs för studenter 

• 2 stycken Räkmacka event (inkl. beställning av catering, förberedelser, osv.) 

• Samarbete med Kultur på campus kring fredsmarsch 

• Arrangering av SFS medlemsmöte 

• Diskuterat samarbete gällande utbytesstudier i nordiska länder 

• Arbetar med Umeå Wheels (nystartat företag som säljer begagnade cyklar), för att ingå i 

samarbete och kunna erbjuda studentrabatt 

• Samarbete med IKSU angående hälsa på campus 

 

 



 
2018-09-11 
Remiss 
Erik Vikström 
 

 

 

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

 

Sidan 1 av 4 

FÖRSLAG OM REVIDERING AV UMEÅ STUDENTKÅRS STADGAR 

Bakgrund 
När Umeå studentkår bildades 16 april 1959, var kårens sektioner grunden för hela kårens 
verksamhet. Det var i kårsektionerna medlemmarna organiserade sig och det var också 
kårsektionerna som tids nog skulle komma att utgöra kårens högsta beslutande organ, 
kårfullmäktige. 

1969 förändrades kårens struktur i grunden då kårpartier istället kom att utgöra kårfullmäktige. 
Detta var på många vis en produkt av sin tid, kåren var helt enkelt i en period av stor politisk 
aktivitet och även kåren skulle komma att utgöra en plats där både nationell och lokal partipolitik 
kom att debatteras. Kårsektionerna levde också en allt mer tynande tillvaro under denna period. 

Under stora delar av 2000-talet har kåren och samhället runtom åter förändrats. Kårens sektioner 
och föreningar är numera starka organisationer som är länken till medlemmarna men också i 
arbetet med de flesta utbildningsfrågorna. Detta har ytterligare förstärks sedan medlemskapet i 
kåren blev frivilligt: vi har helt enkelt blivit en organisation som behöver vara ännu närmre den 
enskilda studenten. 

Umeå studentkår behöver därför gå igenom en ny reform för att bättre passa till den tid vi nu 
lever i. Vi behöver skapa en organisation där medlemmarna, genom sina kårföreningar och 
därmed kårsektioner, sätter agendan för vad kåren ska arbeta med. Vi behöver vara en 
organisation som är representativa för de utbildningar vi företräder och som har kortare 
kommunikationsvägar i vårt studentfackliga arbete. 

Med anledning av detta kommer här ett stadgerevideringsförslag med en inledande del som 
beskriver förslaget i övergripande drag samt en del som förklarar ändringsförslag i enskilda 
kapitel. Som bilaga 1 till detta förslag återfinns revideringsförslaget i sin helhet. 

Förslaget i övergripande drag 
I det förslag som nu lämnas övergår styrningen från att ha haft en modell där kårlistor kandiderar 
med olika plattformar, till en modell där enskilda kandidater väljs in i kårfullmäktige, fördelade 
efter valkretsar. Varje kårsektion utgör en valkrets och det genomförs en mandatfördelning som 
tilldelar varje valkrets ett visst antal platser, mandat, i kårfullmäktige. Allting samordnas av en 
valberedning, utsedd av kårfullmäktige. 

Kårfullmäktige föreslås utökas, från dagens 31 ledamotsplatser, till 35, detta för att tillgodose det 
antal valkretsar som kommer finnas. 

Umeå studentkår har i dagsläget 7 kårsektioner och därmed är alltså förslaget att kåren i den nya 
modellen kommer att ha 7 valkretsar. Nedan återges varje kårsektion med medlems- och 
studentantal för verksamhetsåret 17/18: 
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Kårsektion Medlemsantal 17/18 Studentantal 17/18 

BetSek 774 1890 

SamSek 1006 2882 

HHUS 845 1527 

JF 335 851 

HumSek 566 3476 

UmPe 783 1937 

DokSek 144 171 

 

För att fördela de 35 ledamotsplatserna i kårfullmäktige, föreslås en tredelad modell där 
valkretsarna (kårsektionerna) tilldelas både garantimandat, ledamotsmandat och studentmandat 
enligt följande: 

- Varje valkrets tilldelas 2 garantimandat. Då vi har 7 valkretsar så medför detta att 14 av de 
35 platserna i kårfullmäktige blir garantimandat. 

- I nästa steg så fördelas 14 medlemsmandat baserade på medlemsantalet för 
kårsektionerna under föregående kalenderår. I exemplet ovan så har vi använt siffrorna 
från föregående verksamhetsår men de ger en bild av läget avseende antalet medlemmar. 
För att fördela dessa mandat används jämkade uddatalsmetoden, samma metod som i 
dagsläget används för att fördela mandat i kårvalet. Detta ger att vi nu har fördelat 28 av 
de 35 platserna i kårfullmäktige. 

- Resterande 7 platser i kårfullmäktige fördelas som studentmandat baserade på 
studentantalet för kårsektionerna under föregående kalenderår. Även här har vi i exemplet 
ovan använt oss av föregående verksamhetsårs siffror. 

När de 35 platserna i kårfullmäktige har blivit fördelade så blir nästa steg att hämta in kandidater 
till kårvalet. Nominering och val föreslås därför ske på följande vis: 

- Varje kårsektion åläggs att nominera in minst 2 kandidater till valet i sin valkrets. 

- Valberedningen kommer också att arbeta aktivt för att få in ännu fler nomineringar med 
målsättningen att nå minst 35 kandidater fördelade på de olika valkretsarna. Samtliga 
nominerade kommer också att behöva godkänna sin kandidatur för att ställa upp i valet. 

- Valet genomförs sedan under våren, där det blir ett val per valkrets och medlemmarna i 
den valkretsens kårsektion kan rösta på de kandidater de vill se som ledamöter i 
kårfullmäktige. Ledamöter och ersättare utses därefter i fallande ordning efter det antal 
röster kandidaterna erhållit.  

Utöver detta så kommer även valberedningen att genomföra rekrytering av ett nytt 
talmanspresidium, kårstyrelse samt revisorer, som väljs vid ett konstituerande kårfullmäktige. 
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Med utgångspunkt från de medlems- och studentsiffror som gäller för 17/18 och en fördelning 
med garanti-, medlems- och studentmandat, så skulle fördelningen se ut enligt följande: 

 

Samtliga kårsektioner garanteras på detta sätt ett grundinflytande genom garantimandaten. De 
kårsektioner som har varit mycket framgångsrika i sin medlemsrekrytering gynnas också av detta 
system men det är också ett system som fördelar några mandat baserat på det antal studenter 
varje kårsektion företräder. 

Ändringsförslag i enskilda kapitel 

Kapitel 1 

Inga ändringar föreslås. 

Kapitel 2 

Några förtydliganden görs, främst avseende förtroendevaldas rätt till medlemskap för den tid de 
innehar sitt uppdrag. 

Kapitel 3 

Formuleringen avseende firmatecknare skrivs om för att göra arbetet praktiskt mer lätthanterligt. 
Dock ska fortfarande två personer i förening teckna konton. 

Kapitel 4 

Inga ändringar föreslås. 
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Kapitel 5 

Avsnittet kortas ner markant för att istället flytta reglering av kårsektionernas verksamhet till ett 
separat styrdokument som kan sammanföras med flera andra, redan befintliga, dokument. 
Kårföreningar flyttas till kapitel 6 för att ha ett särskilt avsnitt rörande föreningar. 

Kapitel 6 

Avsnittet kortas ner markant och även här flyttas regleringarna till ett separat styrdokument. 

Kapitel 7 

Akademiska föreningar läggs till som organ inom Umeå studentkår. 

Kapitel 8 

Kapitlet skrivs om för att anpassas till en ny modell för kårfullmäktige. En hel del överflödig text 
tas även bort, bland annat inledningen under ”kårfullmäktiges uppgifter” då dessa delar redan 
regleras i andra avsnitt. Vidare så tas paragraf om villkor för att lyfta övriga ärenden bort, då 
denna har utgått från ett kårpartiperspektiv och inte fyller samma funktion i en struktur där 
kårsektionerna utgör kårfullmäktige. 

Kapitel 9 

Formerna för val av kårfullmäktige regleras i detta kapitel som skrivs om för att passa en ny 
modell. Här beskrivs den nya mandatfördelningen, valkretsarna struktur samt de uppgifter som 
valberedningen har. Kapitlet kortas även av och mer vikt läggs vid arbetsordningen för 
valberedningen. 

Kapitel 10 

Endast mindre justeringar avseende kapitelhänvisningar. 

Kapitel 11 

Sammansättningen för kårstyrelsen föreslås göras om där kårordförande, 1:e vice kårordförande, 
:e vice kårordförande, ansvarig för internationalisering- och medlemsfrågor samt 5 övriga 
ledamöter föreslås utgör kårstyrelsen. Ersättare bedöms ej behövas då kårstyrelsen föreslås utökas 
samt att en stor andel av kårstyrelsen kommer bestå av heltidsarvoderade studenter. I övrigt görs 
endast mindre justeringar. 

Kapitel 12 

Inga ändringar föreslås. 

Kapitel 13 

Ordet ”ordinarie” tas bort då samtliga kårfullmäktige är ordinarie fortsättningsvis. 

Kapitel 14 

Ordet ”ordinarie” tas bort då samtliga kårfullmäktige är ordinarie fortsättningsvis. 
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Kapitel 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 

§1. Studentkårens namn är Umeå studentkår. 2 
 3 

§2. Umeå studentkår är en öppen och demokratisk sammanslutning vars verksamhet formas 4 
av medlemmarna. 5 
 6 

§3. Umeå studentkår grundades 16 april 1959 och har sitt säte i Umeå. 7 
 8 

§4. Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av 9 
utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina 10 
medlemmars väl. 11 
 12 

§5. Umeå studentkårs verksamhetsområde omfattar studerande vid humanistisk fakultet, 13 
samhällsvetenskaplig fakultet samt Lärarhögskolan vid Umeå universitet. 14 
 15 

§6. Umeå studentkårs verksamhet regleras i  16 
 17 

1. Utfärdade föreskrifter av Sveriges riksdag, regering eller myndighet. 18 
2. Dessa stadgar. 19 
3. Av fullmäktige fattade styrdokument. 20 

Kapitel 2 Medlemskap 21 

Nuvarande formulering: 

§ 1 Alla studerande inom studentkårens 
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. 

Föreslagen formulering: 

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

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

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

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

 22 
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§5. Medlem har rätt att  23 
1. Rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige. 24 
2. Inneha förtroendeuppdrag inom Umeå studentkår. 25 
3. Till fullmäktige inkomma med enkel fråga, interpellation eller motion och få denna 26 

behandlad. Medlem äger även närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid 27 
fullmäktigesammanträdena. 28 

4. Ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträde. 29 

Alumnimedlemskap 30 

Nuvarande formulering: 

§ 4 Den som ej längre bedriver studier har 
möjlighet att teckna alumnimedlemskap i 
Umeå studentkår. 

 Medlemskapets innehåll, giltighetstid och 
avgift fastställs av kårfullmäktige. 

Föreslagen formulering: 

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

 31 
§7. Alumnimedlem äger rätt att ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträden. 32 

 33 
§8. Alumnimedlem äger ej rätt att 34 

 35 
a. Rösta vid val till Umeå studentkårs fullmäktige. 36 
b. Kandidera vid val till Umeå studentkårs fullmäktige 37 

Utträde 38 

§9. Utträde ur Umeå studentkår sker automatiskt efter att medlemskapets giltighetstid passerat. 39 
Den som ej längre bedriver studier vid Umeå universitet vid tiden för medlemskapets 40 
utgång, och som har tid kvar på sitt medlemskap, erhåller ett alumnimedlemskap. 41 

§10. Medlem som aktivt motverkar Umeå studentkårs verksamhet eller syfte kan få sitt 42 
medlemskap i Umeå studentkår omprövat. Beslut om upphävt medlemskap kan överklagas 43 
till Inspektor. Medlem som tidigare fått medlemskapet omprövat och uteslutits kan få en 44 
ny medlemsansökan prövad av kårfullmäktige. 45 

Kapitel 3 Ekonomi 46 

§1. Umeå studentkårs verksamhetsår löper från 1/7 till 30/6 påföljande år. 47 
 48 

Nuvarande formulering: 

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

Föreslagen formulering: 

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

 49 
§3. Umeå studentkårs styrelse utser tre (3) personer att två (2) i förening teckna Umeå 50 

studentkårs konton. 51 
 52 

§4. Umeå studentkårs styrelse fastställer skriftliga regler för attestering. 53 
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Kapitel 4 Revision och ansvarsfrihet 54 

§1. Umeå studentkårs räkenskaper, förvaltning och verksamhet granskas fortlöpande av dels 55 
en (1) auktoriserad revisor, dels två (2) verksamhetsrevisorer valda av kårfullmäktige. 56 
Revisorerna ska ha uppnått myndighetsålder.  57 

 Den auktoriserade revisorns uppgift är att granska årsredovisning, räkenskaper och 58 
kårstyrelsens förvaltning. 59 

Verksamhetsrevisorernas uppgift är att granska om verksamheten bedrivs och sköts på det 60 
sätt som föreskrivs i stadgarna och i enlighet med fullmäktiges beslut. 61 

 62 
§2. Det åligger revisorerna att senast den 30 november varje år avsluta sin granskning av 63 

verksamheten för föregående verksamhetsår och tillställa Umeå studentkårs fullmäktige 64 
berättelse över den företagna revisionen, innefattande uttalande om huruvida 65 
årsredovisningen upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning samt 66 
yttrande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas för kårstyrelsen. 67 
 68 

§3. Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen samt för de av kårfullmäktige valda 69 
förtroendemännen prövas av kårfullmäktige senast i december, året efter det granskade 70 
verksamhetsåret. 71 

Kapitel 5 Kårsektioner 72 

Nuvarande formulering: 

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.  

Sektionsstyrelsens uppgifter 
§ 3 Sektionsstyrelsen är kårsektionens 

verkställande organ. I överensstämmelse 
med dessa stadgar och av årsmötet 
fattade beslut leder sektionsstyrelsen 
kårsektionens verksamhet. 

§ 4 Det åligger sektionsstyrelsen att 

1. tillsammans med kårstyrelsen 
ansvara för tillsättning av 
studentombud inom 
kårsektionens 
verksamhetsområde. 

Föreslagen formulering: 

Sammansättning och ändamål 
§1. Sektionsindelning, stadgekrav och 

övriga regleringar som inte särskilt 
omfattas av dessa stadgar avseende 
kårsektionernas verksamhet fastställs 
av kårfullmäktige i sektions- och 
föreningsreglemente. 
 

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

Medlemskap 
§3. Varje kårsektion utgör en valkrets och 

sammantaget omfattar kårsektionerna 
samtliga studenter och medlemmar i 
Umeå studentkår. 
 

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



4 
 

2. utse studeranderepresentanter 
enligt delegationsordning beslutad 
av kårstyrelsen. 

3. inför årsmötet svara för 
kårsektionens ekonomi och 
verksamhet. 

4. inlämna verksamhetsrapportering 
till kårstyrelsen senast fjorton (14) 
dagar innan höstfullmäktige. 

5. efter att de fastställts av års- eller 
stormöte och senast den 15 
november varje år, insända balans- 
och resultaträkning till 
ansvarsfullmäktige. 

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

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

Ekonomi och årsmöte 
§ 7 Kårsektionernas räkenskapsår ska följa 

Umeå studentkårs verksamhetsår, enligt 
3 kap. 1 §. 

§ 8 Kårsektionerna ska hålla årsmöte och 
eventuellt stormöte på tidpunkt enligt 
egen stadga. 

§ 9 Årsmöte eller eventuellt stormöte ska 
behandla följande punkter 

1. verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår. 

2. verksamhetsberättelse för 
föregående verksamhetsår. 

3. ekonomisk berättelse för 
föregående verksamhetsår. 

4. revisionsberättelse för föregående 
verksamhetsår. 

5. ansvarsfrihet för den avgående 
styrelsen. 

6. stadgeenliga val. 

§ 10 Sektionsstyrelsen ska bestå av minst fem 
(5) ledamöter och bör bestå av ett udda 

Kårsektionens uppgifter 
§5. Det åligger kårsektionerna att 

 
1. Tillsammans med kårstyrelsen 

ansvara för tillsättning av 
studentombud inom 
kårsektionens 
verksamhetsområde. 

2. Utse studeranderepresentanter 
samt nominera 
fullmäktigekandidater enligt 
sektions- och 
föreningsreglemente och dessa 
stadgar. 

3. Inlämna 
verksamhetsrapportering till 
kårstyrelsen senast fjorton (14) 
dagar innan höstfullmäktige. 

4. Efter att de fastställts av års- 
eller stormöte och senast den 
31 oktober varje år, insända 
balans- och resultaträkning till 
ansvarsfullmäktige. 

 
§6. Kårsektion får inte fatta beslut som 

strider mot Umeå studentkårs stadga. 
Inspektor har rätt att pröva beslutens 
formella giltighet och till förnyad 
behandling visa tillbaka den fråga 
beslutet avser. 
 

§7. Finner sektionsmedlem anledning 
misstänka att sektionsorgans beslut 
tillkommit på oriktigt sätt har denne 
rätt att skriftligen göra anmälan härom 
hos Umeå studentkårs inspektor. 
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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 femtedel (1/5) av styrelsens 
ledamöter så fordrar. En styrelse är 
beslutför då mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 

Stadgar 
§ 11  Kårsektion ska anta egna stadgar vilka 

ska utgå från Umeå studentkårs 
normalstadga för kårsektioner (5 kap.). 
Sektionsstadga får inte 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.  

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

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

 

 73 

Nuvarande formulering: 

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  

§ 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: 

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

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

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

4. 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. 

Föreslagen formulering: 

Kapitel 6 Kårföreningar och akademiska 

föreningar 

Kårföreningar 
§1. Kårsektion får vara indelad i 

kårföreningar. Kårsektionen ansvarar 
då för att kårföreningars stadgar och 
verksamhet står i överensstämmelse 
med fastställt sektions- och 
föreningsreglemente. 
 

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

Akademiska föreningar 
§3. Umeå studentkår kan inrätta 

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

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

§ 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 3 kap. 1 §. 

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

§ 12 Årsmötet ska behandla följande punkter 

1. verksamhetsberättelse för 
föregående verksamhetsår 

2. ekonomisk berättelse för 
föregående verksamhetsår 

3. revisionsberättelse för föregående 
verksamhetsår 

4. ansvarsfrihet för den avgående 
styrelsen 

5. 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 
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studentkårs normalstadga för 
akademiska föreningar (6 kap.). 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. 

Kapitel 7 Umeå studentkårs organ 74 

Nuvarande formulering: 

§ 1 Umeå studentkårs organ är 

1. Kårfullmäktige (8 kap.). 
2. Valnämnden. 
3. Kårstyrelsen. 
4. Arbetsutskottet. 

Umeå studentkårs organisation utgörs 
därutöver av kårsektioner och kårföreningar. 

Föreslagen formulering: 

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

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

 75 

Kapitel 8 Kårfullmäktige 76 

Allmänt 77 
 78 

Nuvarande formulering: 

§ 1 Kårfullmäktige är Umeå studentkårs 
högsta beslutande organ. Ärenden av 
större principiell eller ekonomisk natur 
ska avgöras av kårfullmäktige. 

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

§ 2 Kårfullmäktige består av maximalt 
trettioen (31) ledamöter som väljs enligt 
vad som stadgas i kapitel 9. 

Föreslagen formulering: 

§1. Kårfullmäktige är Umeå studentkårs 
högsta beslutande organ. Ärenden av 
större principiell eller ekonomisk natur 
ska avgöras av kårfullmäktige. De 
befogenheter som föreskrivs i dessa 
stadgar ska särskilt beaktas i 
kårfullmäktiges arbete. 
 

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

 

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

 79 

 80 



9 
 

 81 

Nuvarande formulering: 

§ 3 Kårfullmäktiges mandattid är ett år 
och räknas från och med 1 juli till och med 30 juni 
påföljande år. Kårfullmäktige utövar före 
mandattidens början de befogenheter som 
framgår av 8 kap. 14 §. 

 

§ 4 Kårfullmäktige ska under sin mandatperiod 
hålla fyra (4) ordinarie 
kårfullmäktigesammanträden: 

1. Konstituerande fullmäktige (14 §). 

2. Höstfullmäktige (15 §). 

3. Ansvarsfullmäktige (16 §). 

4. Vårfullmäktige (17 §). 

Därutöver kan extra kårfullmäktige 
sammankallas enligt 8 §. 

Föreslagen formulering: 

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

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

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

 Därutöver kan extra kårfullmäktige 
sammankallas enligt dessa stadgar. 

 82 

§6. Kårfullmäktige ska vid varje sammanträde fastställa huruvida sammanträdet är behörigt 83 
utlyst, beslutsmässigt samt bland sig utse två (2) justeringspersoner tillika rösträknare. 84 
 85 

§7. Fullmäktige är beslutsmässigt när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 86 

Kallelse, protokoll mm 87 
§8. Kårfullmäktige sammanträder på kallelse från kårstyrelsen, som ska tillsändas ledamöterna 88 

senast tio (10) dagar före sammanträdet. Föredragningslista och övriga handlingar ska 89 
tillsändas ledamöterna senast fem (5) dagar före sammanträdet, om inget annat följer av 90 
dessa stadgar. 91 

 92 
§9. Rätt att påkalla extra kårfullmäktige för en viss fråga tillkommer 93 
 94 

1. Umeå studentkårs inspektor. 95 
2. Umeå studentkårs revisorer. 96 
3. Minst en tredjedel (1/3) av kårfullmäktiges ledamöter  97 
4. Femtio (50) medlemmar. 98 
5. Umeå studentkårs styrelse. 99 
6. Kårsektionerna genom skriftlig begäran undertecknad av ordföranden för minst 100 

hälften av kårsektionerna. 101 
 102 

§10. Vid kårfullmäktiges sammanträden ska beslutsprotokoll föras. 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 
 109 
 110 
 111 
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Nuvarande formulering: 

§ 10 Kårfullmäktiges protokoll justeras av 
fullmäktiges ordförande jämte två (2) av 
kårfullmäktige i varje särskilt fall utsedda 
justeringspersoner senast två (2) veckor 
efter sammanträdet. 

 

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

Föreslagen formulering: 

§11. Kårfullmäktiges protokoll justeras av 
fullmäktiges talman jämte två (2) av 
kårfullmäktige i varje särskilt fall 
utsedda justeringspersoner senast två 
(2) veckor efter sammanträdet. 

 

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

 112 
§13. Umeå studentkårs fullmäktigehandlingar är offentliga och ska på begäran göras tillgängliga 113 

för Umeå studentkårs medlemmar, utom i ärenden som kan komma till skada eller men för 114 
avtalspart eller annan vid offentliggörande, eller ärenden angående enskild medlems eller 115 
anställds personliga förhållanden. Handling som berör enskild medlems eller anställds 116 
personliga förhållanden får icke utan dennes uttryckliga samtycke lämnas ut.  117 

Kårfullmäktiges uppgifter 118 

Nuvarande formulering: 

§ 13 Kårfullmäktige har att 

1. tillse att val enligt dessa stadgar 
genomförs. 

2. utfärda instruktioner för 
kårstyrelsen och övriga organ. 

3. granska kårstyrelsens, arbetsorgans 
och förtroendepersoners 
verksamhet. 

4. för speciella frågor utse arbetsorgan 
eller kommittéer och för dessa 
utfärda instruktioner och 
föreskrifter. 

5. utse och, i det fall 
misstroendevotum genomförs i 

Föreslagen formulering: 

Ta bort stycket. 
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enlighet med 31–33 §§, entlediga 
styrelse. 

6. besluta om budget, medlemsavgift, 
strategisk plan, operativ plan och 
organisationsordning. 

7. i övrigt utöva de befogenheter som 
föreskrivs i dessa stadgar. 

§ 13a Kårfullmäktige ska vart tredje år anta en 
treårig strategisk plan, innehållandes de 
övergripande, långsiktiga målen för den 
studentfackliga verksamheten. 

Den strategiska planen antas av 
vårfullmäktige (17 §) och måste biträdas 
av minst två tredjedelar (2/3) av de 
erlagda rösterna. 

§ 13b Konstituerande fullmäktige ska årligen 
konkretisera de i den strategiska planen 
definierade målen i en operativ plan som 
delmål (14 §). Delmålen i den operativa 
planen beskriver de åtaganden 
studentkåren avser ha under året för att 
uppnå studentkårens långsiktiga mål. 

§ 13c Verksamheten i kårstyrelse, 
kårsektioner och tjänstemannastrukturen ska 
vara organiserat enligt en organisationsordning 
fastställd årligen av konstituerande 
kårfullmäktige (14 §). 

 119 

Nuvarande formulering: 

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

1. utse kårfullmäktiges talman och vice 
talman vilka ej utan synnerliga skäl 
får väljas till kårstyrelseledamöter. 
Om nominerad till fullmäktiges 
talman och vice talman som inte 
samtidigt kandiderar till styrelsen 
finns, ska denna utses istället.  

2. välja sju (7) ledamöter i kårstyrelsen 
och däribland utse kårstyrelsens 
ordförande och 1:e och 2:e vice 
ordförande. Dessutom ska fem (5) 

Föreslagen formulering: 

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

 

1. Fastställa resultat från 
valberedningens 
röstsammanräkning. 

2. Utse kårfullmäktiges talman 
och vice talman på förslag av 
valberedningen vilka ej får 
väljas till kårstyrelseledamot.  

3. Utse kårstyrelse på förslag av 
valberedningen bestående av 
- Kårordförande 
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ersättare väljas. Kårstyrelsens 
ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande är samtidigt 
Umeå studentkårs ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice 
ordförande.  

3. välja tre (3) revisorer, varav en (1) 
auktoriserad, samt personliga 
ersättare för dessa. Två (2) av 
revisorerna jämte suppleanter ska 
vara ledamöter i kårfullmäktige. 
Dessa två bör inte väljas från samma 
listor som ledamöterna i 
kårstyrelsens arbetsutskott är valda 
från.  

4. fastställa medlemsreglemente där 
innehåll, giltighetstid samt 
medlemsavgift för ordinarie och 
stödmedlemskap i Umeå studentkår 
ska ingå. 

5. fastställa det ekonomiska stödet till 
kårsektionerna, beräkningsgrund, 
utformning och utbetalningskrav. 

6. fastställa föreningsreglemente där 
särskilda krav på akademiska 
föreningar samt förmåner för dessa 
regleras. 

7. fastställa preliminär budget för nästa 
verksamhetsår. 

8. fastställa protokoll från 
valnämndens röstsammanräkning. 

9. utse representanter för Umeå 
studentkår i universitetsstyrelsen. 

10. utse ledamöter för de stiftelser där 
studentkåren äger rätt att utse 
sådana. 

§ 15 Höstfullmäktige ska hållas under 
september månad. Höstfullmäktige ska 

1. fastställa budget för 
verksamhetsåret. 

2. fastställa operativ plan för 
verksamhetsåret. 

3. behandla kårsektionernas 
verksamhetsrapportering. I de fall 
verksamhetsrapporteringen inte 
godkänns av kårfullmäktige kan 
kårfullmäktige uppdra åt 
kårstyrelsen att vid ett senare tillfälle 

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

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

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

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

7. Genomföra relevanta 
personval inför det kommande 
året avseende 
universitetsorgan, stiftelser och 
bolag. 

§15. Höstfullmäktige ska hållas under 
september månad. Höstfullmäktige ska 

 

1. Fastställa budget för 
verksamhetsåret på förslag av 
kårstyrelsen. 

2. Fastställa operativ plan för 
verksamhetsåret på förslag av 
kårstyrelsen. Den operativa 
planen ska utgå från den 
strategiska planen. 
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behandla eventuella 
kompletteringar. 

4. välja ordförande och vice 
ordförande för valnämnden samt 
tre övriga ledamöter för en tid av ett 
år. 

5. jämna år välja inspektor och ojämna 
år välja proinspektor, för en 
mandatperiod om två (2) år. 

§ 16 Ansvarsfullmäktige ska hållas under 
december månad. Ansvarsfullmäktige 
ska  

1. behandla kårstyrelsens 
verksamhetsberättelse för 
föregående verksamhetsår. 

2. behandla resultat- och 
balansräkning för föregående 
verksamhetsår. 

3. besluta om disposition av 
föregående verksamhetsårs 
överskott eller täckning av 
underskott. 

4. notera revisionsberättelse för det 
föregående verksamhetsåret 

5. pröva frågan om ansvarsfrihet för 
föregående verksamhetsårs 
kårstyrelse. 

6. notera de handlingar från 
kårsektionerna som ska tillsändas 
ansvarsfullmäktige enligt 5 kap. 4 §. 

7. fastställa arbetsordning för 
Valnämnden. 

§ 17 Vårfullmäktige ska hållas under februari 
månad. Vårfullmäktige ska 

1. behandla halvårsbokslut för 
verksamhetsåret. 

2. genomföra adekvata revideringar av 
budget. 

3. var tredje år fastställa strategisk 
plan, enligt 13a §. 

4. utse eventuella representanter till 
SFS-fullmäktige. 

3. Välja ordförande och vice 
ordförande för valberedningen 
samt tre övriga ledamöter för 
en tid av ett år. 

4. Jämna år välja inspektor och 
ojämna år välja proinspektor på 
förslag av kårstyrelsen, för en 
mandatperiod om två (2) år. 

5. Utse eventuella representanter 
till SFS-fullmäktige. 

§16. Ansvarsfullmäktige ska hållas under 
december månad. Ansvarsfullmäktige 
ska  

1. Behandla kårstyrelsens 
verksamhetsberättelse för 
föregående verksamhetsår. 

2. Behandla kårstyrelsens 
resultat- och balansräkning för 
föregående verksamhetsår. 

3. Besluta om disposition av 
föregående verksamhetsårs 
överskott eller täckning av 
underskott. 

4. Notera revisionsberättelse för 
det föregående 
verksamhetsåret 

5. Pröva frågan om ansvarsfrihet 
för föregående verksamhetsårs 
kårstyrelse. 

6. Fastställa arbetsordning för 
Valberedningen på förslag av 
valberedningen. 

§17. Vårfullmäktige ska hållas under 
februari månad. Vårfullmäktige ska 

1. Behandla halvårsbokslut för 
verksamhetsåret. 

2. Genomföra adekvata 
revideringar av budget på 
förslag av kårstyrelsen. 

3. Var tredje år fastställa 
strategisk plan innehållandes 
de övergripande, långsiktiga 
målen för den studentfackliga 
verksamheten. 

 120 

Närvaro-, yttrande-, och rösträtt 121 
§18. Närvaro- yttrande- och förslagsrätt tillfaller samtliga medlemmar inom Umeå studentkår, 122 

revisor, inspektor och proinspektor. Kårfullmäktige kan dock om synnerliga skäl föreligger 123 
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besluta att överläggning ska hållas inom slutna dörrar. Beslutet måste i sådana fall biträdas 124 

av minst två tredjedelar (2/3) av de erlagda rösterna. 125 
 126 
§19. Kårfullmäktige kan besluta att för visst sammanträde eller fråga adjungera annan person än 127 

medlem med närvaro- och yttranderätt. 128 
 129 
§20. Rösträtt vid kårfullmäktigesammanträde har kårfullmäktigeledamot. 130 

 131 
§21. Kårfullmäktigeledamot får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet för ledamoten själv eller 132 

för sådant organ, vilket denne har tillhört under den tid beslutet avser. 133 
 134 
§22. Ledamot av kårfullmäktige får inte delta i handläggning av eller beslut i ett ärende som 135 

personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon, eller 136 
någon annan närstående. 137 

Kårfullmäktiges arbete, motioner, interpellationer och enkla frågor 138 
§23. Omröstning i kårfullmäktige ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 139 

sedlar om någon ledamot så begär. Som kårfullmäktiges beslut gäller den mening som 140 
erhåller fler än hälften av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som 141 
erhållit flest röster. Vid lika röstetal skiljer lotten. 142 
 143 

§24. Rätt att inlämna motion till kårfullmäktige, interpellation och enkla frågor till kårstyrelsen 144 
har varje enskild medlem i Umeå studentkår. 145 

 146 
§25. Motion ska vara inlämnad till Umeå studentkårs ordförande senast klockan 12:00 fjorton 147 

(14) dagar före kårfullmäktigesammanträde varpå kårstyrelsen är skyldig att avge ett 148 
skriftligt motionssvar samt förslag till beslut till sammanträdet.  149 

 150 
§26. Interpellation ska inlämnas skriftligt till Umeå studentkårs ordförande senast klockan 12:00 151 

fjorton (14) dagar före kårfullmäktigesammanträde, varpå kårstyrelsen är skyldig att avge 152 
ett skriftligt interpellationssvar till sammanträdet. Sedan interpellationen besvarats kan 153 
kårfullmäktige uppta debatt i det ämne interpellationen behandlar. Interpellationen ska 154 
föras in i protokollet. 155 

 156 
§27. Enkel fråga till kårstyrelseledamot ska inlämnas skriftligen till Umeå studentkårs ordförande 157 

senast kl. 12:00 sju (7) dagar före kårfullmäktigesammanträde, varpå ledamoten är skyldig 158 
att avge ett muntligt svar på sammanträdet. Sedan frågan besvarats kan ledamoten och 159 
frågeställaren uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan ska föras in i protokollet.  160 

Nuvarande formulering: 

§ 28 Vid kårfullmäktigesammanträde får ärende 
som inte upptagits på föredragningslistan 
endast behandlas om samtliga närvarande 
ledamöter och tjänstgörande suppleanter är 
ense om att det ska behandlas. Ärende som 
inte beretts får endast behandlas om 
samtliga närvarande ledamöter och 
tjänstgörande suppleanter är ense om 
beslutet i sakfrågan.  

Föreslagen formulering: 

Ta bort paragrafen. 

 161 
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Misstroende, stadgeändring och upplösning 162 
§28. Yrkande om misstroendeförklaring ska av fullmäktigeledamot inlämnas till Umeå 163 

studentkårs ordförande senast fjorton (14) dagar före kårfullmäktigesammanträdet. 164 
 165 
§29. Yrkande om misstroendeförklaring ska tillsändas fullmäktigeledamöterna senast tio (10) 166 

dagar före kårfullmäktigesammanträdet. 167 

Nuvarande formulering: 

§ 31 Har yrkande om misstroendeförklaring mot 
kårstyrelseledamot vunnit stöd av minst 
sexton (16) ledamöter och tjänstgörande 
ersättare vid kårfullmäktigesammanträde 
ska ledamoten avgå.  

Har yrkande om misstroendeförklaring mot 
kårstyrelsen vid kårfullmäktigesammanträde 
vunnit stöd av minst sexton (16) ledamöter 
och tjänstgörande ersättare, ska 
kårfullmäktige omedelbar utse nya 
firmatecknare. Kårstyrelsen är då skyldig att 
i avvaktan på nytt styrelseval fullgöra 
löpande expeditionsärenden. 

 Beslut med anledning av beslutad 
misstroendeförklaring mot 
kårstyrelseledamot eller kårstyrelsen ska av 
kårfullmäktige omedelbart justeras. 

 

§ 32 Kårfullmäktige kan besluta om 
upplösning av fullmäktige. Beslutet måste biträdas 
av minst två tredjedelar (2/3) av de erlagda 
rösterna för att vara giltigt. Om kårfullmäktige 
beslutat om upplösning av fullmäktige ska 
extraval ske senast femtio (50) dagar efter 
upplösning, enligt 9 kap. 22–26 §§. 

Föreslagen formulering: 

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

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

 168 

 169 

Kapitel 9 Val av kårfullmäktige 170 

Nuvarande formulering: Föreslagen formulering: 

Valsätt 
§1. Kårfullmäktige väljs årligen i fria och 

slutna personval fördelat på valkretsar. 
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Valsätt 
§ 2  Kårfullmäktige väljs årligen i fria, slutna, 

direkta och proportionella val i en  
valkrets. Rösträtt tillkommer varje 
medlem som vid valtillfället har erlagt 
medlemsavgift enligt 2 kap. 1–2 §§ senast 
klockan 12:00 före sista valdagen. 

Valbar är medlem i Umeå studentkår 
som vid tillfället för registrering av listas 
kandidatförteckning erlagt 
medlemsavgift för vårterminen enligt 2 
kap. 1–2 §§. 

 
§2. Varje kårsektion utgör en valkrets och 

tilldelas ett antal ledamotsplatser i 
kårfullmäktige fördelat på 
garantimandat, studentmandat och 
medlemsmandat. 
 

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

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

 171 

Nuvarande formulering: 

Valnämnd 
§ 1  Valnämnden består av ordförande, vice 

ordförande samt tre (3) övriga ledamöter. 
Valnämnden utser inom eller utom sig en 
(1) sekreterare. Nyregistrerade listor samt 
de listor med representation i 
kårfullmäktige som saknar 
valnämndsledamöter har närvaro- och 
yttranderätt med en representant 
vardera. 

Valnämnden är beslutsmässig om minst 
hälften av ledamöterna är närvarande. 
Som valnämndens beslut gäller den 
mening som erhåller högst antal röster. 
Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder. 

Valnämnden skall organisera och 
genomföra val till Umeå studentkårs 
fullmäktige. Utöver vad som stadgas i 9 
kap. 2-12 §§ åligger det valnämnden: 

- Att senast till ansvarsfullmäktige ta 
fram arbetsordning för valnämnden 
med tidsplan som särskilt innehåller: 

o Tidpunkt och formerna 
för inlämnande av de 
handlingar som krävs för 
att ställa upp i val samt 
eventuellt extraval. 

Föreslagen formulering: 

Valberedning 
§5. Valberedningen består av ordförande, 

vice ordförande samt tre (3) övriga 
ledamöter. Valberedningen utser inom 
eller utom sig en (1) sekreterare.  

 
§6. Valberedningen är beslutsmässig om 

minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Som valberedningens 
beslut gäller den mening som erhåller 
högst antal röster. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden 
biträder. 

 
§7. Valberedningen ska organisera och 

genomföra val till Umeå studentkårs 
kårfullmäktige och kårstyrelse. 
Valberedningen tar årligen fram förslag 
på arbetsordning som fastställs av 
ansvarsfullmäktige och särskilt 
innehåller: 
 

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

2. Tidpunkt och formerna för 
offentliggörande av kandidater 
som ställer upp i val. 

3. Tidsperiod och formerna för 
genomförande av val samt 
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o Tidpunkt och formerna 
för offentliggörande av 
de listor som ställer upp i 
val samt eventuellt 
extraval. Kontroll ska ha 
gjorts av att samtliga 
kandidater erlagt avgifter 
enligt 2 kap. 1-2§§. 

o Tidsperiod och formerna 
för genomförande av val 
samt eventuellt extraval. 

o Formerna för hur 
medlemmarna 
informeras om val samt 
eventuellt extraval. 

o Tidpunkt och plats för 
röstsammanräkning samt 
val av rösträknare i 
samband med val och 
eventuellt extraval. 

- Att i samtliga valförrättningslokaler 
anslå stadgar samt anvisningar för 
röstningsförfarandet. 

- Att upprätta protokoll över valet 
med redogörelse för lista och 
kandidatregistrering, valresultat, 
mandatfördelning samt lista med 
namnen på de valda. 

- Att efter avslutat val inge protokoll 
till kårfullmäktige samt 
offentliggöra valresultatet genom 
anslag på kårens anslagstavla och på 
kårvalets officiella webbplats. 

- Att före varje kårfullmäktige 
informera gruppledare om 
möjligheten att inkomma med 
kompletteringar och revideringar till 
befintliga kandidatlistor. 

- Att före varje kårfullmäktige 
fastställa eventuella kompletterade 
eller reviderade 
kandidatförteckningar. 
Valnämnden ska kontrollera att 
avgifter enligt 2 kap. 1–2 §§ erlagts 
för samtliga kandidater. 

eventuella extraval fördelat på 
valkretsarna. 

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

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

6. Formerna för rekrytering och 
förslag på talman och vice 
talman inför konstituerande 
kårfullmäktige. 

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

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

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

 
§9. Valresultat ska presenteras på kårvalets 

officiella webbplats. 

 172 
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Nuvarande formulering: 

Registrering och nominering 
§ 3 Lista som är representerad i 

kårfullmäktige registreras automatiskt 
som lista inför nästkommande kårval, 
under förutsättning att listan uppfyller de 
krav som fastställs i arbetsordning för 
valnämnden. 

Formerna för nyregistrering av lista 
regleras i arbetsordning för valnämnden. 

§ 4 Alla enligt 9 kap. 3 § registrerade listor 
har rätt till ekonomiskt stöd. Detta stöd 
ska fördelas lika bland alla registrerade 
listor före valet. Liststödet sätts in på 
listans egna konto, eller lämnas ut till 
listans gruppledare, 

§ 5 Såsom listnamn får ej användas namn 
tillhörigt denna sammanslutning, 
kårsektion, kårförening, annan 
sammanslutning med eget 
organisationsnummer, program/kurs 
eller universitetsorgan. 

Listnamnet får ej registreras om det inte 
skiljer sig tydligt från namn som redan är 
registrerat för valtillfället.  

Om mer än en (1) lista önskar anmäla 
samma listnamn, och om inget annat 
följer av dessa stadgar, avgör lotten 
vilken lista som har rätt till namnet. 

Om mer än en (1) lista önskar anmäla 
listnamn, som registrerades vid 
föregående valtillfälle eller namn som 
inte tydligt skiljer sig från detta, äger i 
första hand den lista som redan är 
representerad i kårfullmäktige under 
namnet rätt till detsamma.  

Om oenighet uppkommer inom en lista 
som är representerad i kårfullmäktige om 
vem som har rätt till namnet inför 
registrering ges rätten till den fraktion 
som stöds av flertalet av listans 
fullmäktigeledamöter.  

Om ingen av ifrågavarande listor är 
representerade i kårfullmäktige, äger den 
lista rätt till namnet som bland sina 
stiftade medlemmar har flest av dem som 

Föreslagen formulering: 

Mandatfördelning 
§10. Kårfullmäktige utgörs av 

trettiofem (35) platser fördelade på 
valkretsar med garantimandat, 
studentmandat och medlemsmandat. 

 
§11. Varje kårsektion tilldelas två (2) 

garantimandat. 
 

§12. Fjorton (14) medlemsmandat 
fördelas med medlemsantal för 
föregående kalenderår som 
jämförelsetal. Fördelningen av 
medlemsmandat beräknas enligt den 
jämkade uddatalsmetoden. Den 
innebär att så länge valkretsen ännu 
inte tilldelats något mandat beräknas 
jämförelsetalet genom att 
kårsektionens medlemsantal i 
valkretsen delas med 1,4. När en 
valkrets har fått ett mandat beräknas 
nytt jämförelsetal genom att 
kårsektionens medlemsantal delas med 
3. Därefter fortsätter man på samma 
sätt att dela kårsektionens 
medlemsantal med närmast högre udda 
tal för varje tilldelat nytt mandat. Den 
valkrets som vid varje beräkning får det 
största jämförelsetalet ska tilldelas ett 
mandat. 
 

§13. När garantimandat och 
medlemsmandat fördelats ska 
resterande studentmandat fördelas 
med studentantal för föregående 
kalenderår som jämförelsetal. 
Fördelningen av studentmandat 
beräknas enligt den jämkade 
uddatalsmetoden. Den innebär att så 
länge valkretsen ännu inte tilldelats 
något mandat beräknas jämförelsetalet 
genom att kårsektionens studentantal i 
valkretsen delas med 1,4. När en 
valkrets har fått ett mandat beräknas 
nytt jämförelsetal genom att 
kårsektionens studentantal delas med 
3. Därefter fortsätter man på samma 
sätt att dela kårsektionens studentantal 
med närmast högre udda tal för varje 
tilldelat nytt mandat. Den valkrets som 
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vid föregående valtillfälle var stiftande 
medlemmar bakom beteckningen i fråga. 

§6  Gruppledaren ska inge de handlingar 
som krävs för att ställa upp i valet i 
enlighet med fastställd tidsplan i 
arbetsordning för Valnämnden. 

§ 7 Om oenighet uppkommer rörande vem 
som är gruppledare utser valnämnden 
den som för nyregistrerad lista stöds av 
flertalet av dess stiftande medlemmar 
och för automatiskt registrerad lista den 
som stöds av flertalet av listans 
kårfullmäktigeledamöter. Vid jämt 
röstetal avgör lotten. 

Valförfarande 
§ 8 Val i valförrättningslokal förrättas under 

vårterminen under de dagar som 
kårfullmäktige beslutar om enligt 8 kap. 
15 § d. 

Internetröstning 
§ 9 Samtliga medlemmar ska tillsändas 

speciell valinformation om hur man går 
tillväga vid röstning samt var information 
om listorna och deras kandidater finns att 
tillgå. 

Varje medlem verifierar sig vid röstning 
genom att ange personnummer samt en 
för varje medlem unik kod vid inloggning 
till valsidan. 

Valinformationen ska sändas till 
medlemmarna under adress som finns 
registrerad i Umeå studentkårs 
medlemsregister. Umeå studentkår 
ansvarar inte för förseningar av 
valinformationen eller dess uteblivande, 
om dessa beror på omständigheter 
varöver Umeå studentkår ej kunnat råda.  

§ 10 De röster som inom stadgad tid kommit 
valnämnden tillhanda ska kontrolleras 
mot röstlängden.  

Om flera röster inkommer från samma 
person är den senast till Umeå studentkår 
ankomna rösten giltig och de övriga ska 
förstöras. 

vid varje beräkning får det största 
jämförelsetalet ska tilldelas ett mandat. 
 

Nominering av kandidater 
§14. Nominering av kandidater ska 

ske enligt fastställd tidsplan i 
arbetsordning för valberedningen. Det 
finns ingen övre gräns för hur många 
kandidater som kan nomineras. 
 

§15. Medlemmar kan nominera sig 
själva eller andra medlemmar i Umeå 
studentkår. En nominerad medlem kan 
endast företräda den valkrets vid vilken 
personen är registrerad som medlem. 

 
§16. Det åligger kårsektionerna att 

nominera minst två (2) kandidater 
inom sin valkrets. 

 
§17. Det åligger valberedningen att 

verka för ett stort och representativt 
urval av kandidater inför val till 
kårfullmäktige samt att nominerade i 
god tid före val kan acceptera eller 
avböja sin kandidatur. 
 

Valförfarande 
§18. Val förrättas via ett 

internetbaserat valsystem under de 
dagar som fastställs i arbetsordning för 
valberedningen. 

 
§19. Samtliga medlemmar ska 

tillsändas speciell valinformation om 
hur man går tillväga vid röstning samt 
var information om kandidater finns 
att tillgå. 

 
§20. Valinformationen ska sändas till 

medlemmarna under adress som finns 
registrerad i Umeå studentkårs 
medlemsregister. 

 
§21. Varje medlem verifierar sig vid 

röstning genom att ange sitt 
personnummer samt en unik kod vid 
inloggning till valsidan. 
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Röstsammanräkning och 
mandatfördelning 
§ 11  Röstsammanräkningen är offentlig och 

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

Mandaten i kårfullmäktige ska fördelas 
proportionellt mellan listorna på 
grundval av valresultatet. Fördelningen 
görs genom att jämförelsetal beräknas 
för listorna. Den lista som vid varje 
beräkning får det största jämförelsetalet 
ska tilldelas ett mandat. Vid beräkningen 
ska den jämkade uddatalsmetoden 
tillämpas, som den beskrivs i 9 kap. 14 §. 

Mandat som blir över till följd av att lista 
som vid röstsammanräkningen fått fler 
mandat än antalet registrerade kandidater 
får ej fördelas på andra listor. Överblivna 
mandat är obesatta till nästa val. 

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

Ordinarie ledamöter och ersättare 
§ 13 Till ordinarie ledamöter utses de, till de 

antal mandat listan erhållit, på listans 
kandidatförteckning, först uppräknade 
kandidaterna. 

Till ersättare utses i tur och ordning 
övriga uppräknade kandidater på en listas 
kandidatförteckning.  

Det åligger gruppledaren att före varje 
kårfullmäktige inkomma till valnämnden 

§22. De röster som inom stadgad tid 
kommit valberedningen tillhanda ska 
kontrolleras mot röstlängden. Om flera 
röster inkommer från samma person är 
endast den senast till Umeå studentkår 
ankomna rösten giltig. 
 

Röstsammanräkning och mandatfördelning 
§23. Röstsammanräkningen är 

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

 
§24. Till ordinarie ledamöter i 

kårfullmäktige utses i fallande ordning 
de kandidater som erhållit flest röster 
inom sin valkrets. Om två kandidater 
erhållit lika antal röster, åligger det 
valberedningen att lotta turordningen 
för dessa. 
 

§25. Till ersättare utses i fallande 
ordning övriga kandidater inom en 
valkrets efter det antal röster 
kandidaterna erhållit. Om två 
kandidater erhållit lika antal röster, 
åligger det valberedningen att lotta 
turordningen för dessa. 

 
§26. Vid ordinarie ledamots frånvaro 

ersätts denna av ersättare i fallande 
ordning efter det antal röster 
kandidaterna erhållit. 

 
§27. Frånträder ledamot eller 

ersättare sitt uppdrag under löpande 
mandatperiod ska denne göra skriftlig 
anmälan till kårfullmäktige. Till ny 
ledamot utses ersättare i fallande 
ordning efter det antal röster 
kandidaterna erhållit. Om ingen fler 
finns på valkretsens 
kandidatförteckning förblir platsen 
obesatt resterande mandatperiod. 
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med eventuella kompletteringar och 
revideringar till befintliga kandidatlistor. 

§ 14 Ersättare inträder vid ordinarie ledamots 
frånvaro på kallelse av kårfullmäktiges 
ordförande och i den ordning som 
fastställs genom 9 kap. 16 §. 

§ 15 Frånträder kårfullmäktigeledamot eller 
ersättare sitt uppdrag under löpande 
mandattid ska denne göra skriftlig 
anmälan till kårfullmäktige. Till ny 
ledamot utses den först uppräknade 
ersättaren på listans kandidatförteckning. 
Om ingen fler finns på listans 
kandidatförteckning förblir platsen 
obesatt resten av mandatperioden. 

§ 16 Om det kvarvarande antalet 
kårfullmäktigeledamöter enligt 9 kap. 16 
§ är färre än sexton (16) ska valnämnden 
förrätta extraval enligt 9 kap. 22–26 §§. 

§28. Om det kvarvarande antalet 
ledamöter är färre än arton (18) ska 
valberedningen förrätta extraval enligt 
dessa stadgar och fastställd 
arbetsordning för valberedningen. 

 173 

Nuvarande formulering: 

Överklagande och extraval 
§ 17  Medlem som anser att fastställd ordning 

vid valet inte följts, kan överklaga i fråga 
om registrering av listnamn senast på 
sjunde (7) dagen efter deras 
offentliggörande och i fråga om 
valförrättningen, röstsammanräkningen 
eller mandatfördelningen senast sju (7) 
dagar efter valresultatets 
offentliggörande. Klagoskriften inlämnas 
till inspektor.  

§ 18 Finner inspektor efter överklagande 
enligt 8 kap. 20 § att fel begåtts, som kan 
inverka eller har inverkat på valets 
utgång, ska inspektor ålägga valnämnden 
att låta göra om de delar av valet och 
eventuellt förberedelserna för detta, som 
felet berör. 

Stadgar för val av kårfullmäktig vid 
extraval 
§ 19 Om kårfullmäktige beslutar om 

upplösning enligt 8 kap. 34 §, eller om 
antalet kvarvarande 
fullmäktigeledamöter är färre än sexton 
(16), enligt 9 kap. 16 §, gäller ordinarie 

Föreslagen formulering: 

Överklagande och extraval 
§29. Medlem som anser att fastställd 

ordning vid valet inte följts, kan 
överklaga i fråga om registrering av 
kandidater senast på sjunde (7) dagen 
efter deras offentliggörande och i fråga 
om valförrättningen eller 
röstsammanräkningen senast sju (7) 
dagar efter valresultatets 
offentliggörande. Klagoskriften 
inlämnas till inspektor.  

 
§30. Finner inspektor efter 

överklagande enligt dessa stadgar att fel 
begåtts, som kan inverka eller har 
inverkat på valets utgång, ska inspektor 
ålägga valberedningen att låta göra om 
de delar av valet och eventuellt 
förberedelserna för detta, som felet 
berör. 

Stadgar för val av kårfullmäktig vid extraval 
§31. Om kårfullmäktige beslutar om 

upplösning enligt dessa stadgar, eller 
om antalet kvarvarande 
fullmäktigeledamöter är färre än arton 
(18), enligt dessa stadgar, gäller 
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stadgar för val till kårfullmäktige enligt 
kapitel 9.  

§ 20 Om kårfullmäktige beslutat om 
upplösning av fullmäktige ska extraval 
ske senast femtio (50) dagar efter 
kårfullmäktiges upplösning.  

Om antalet kvarvarande 
fullmäktigeledamöter är färre än sexton 
(16) enligt kapitel 9 § 19 ska extraval ske 
senast femtio (50) dagar efter det 
uppdagats att antalet kvarvarande 
ledamöter är färre än sexton (16). 

§ 21  Vid extraval åligger det valnämnden att 
genomföra extraval i enlighet med 
fastställd arbetsordning för Valnämnden. 

ordinarie stadgar för val till 
kårfullmäktige enligt dessa stadgar.  

 
§32. Om kårfullmäktige beslutat om 

upplösning av fullmäktige ska extraval 
ske senast femtio (50) dagar efter 
kårfullmäktiges upplösning.  

 
§33. Om antalet kvarvarande 

fullmäktigeledamöter är färre än arton 
(18) ska extraval ske senast femtio (50) 
dagar efter det uppdagats att antalet 
kvarvarande ledamöter är färre än 
arton (18). 
 

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

 174 

Kapitel 10 Inspektor och överklagande av beslut 175 

§1. Umeå studentkår står under överinseende av inspektor som har att fortlöpande iakttaga 176 
och stödja Umeå studentkårs verksamhet. Vid förfall för inspektor inträder proinspektor. 177 

 178 
§2. Inspektor och proinspektor väljs av fullmäktige bland samhällsvetenskapliga fakultetens, 179 

humanistiska fakultetens och Lärarhögskolans anställda för en mandatperiod om två (2) år. 180 
Inspektor väljs jämna år och proinspektor ojämna år. 181 

 182 
§3. Inspektor äger rätt att närvara vid Umeå studentkårs alla sammanträden och att på annat 183 

sätt ta del av kårens beslut.  184 
 185 
§4. Anser inspektor att beslut strider mot lag, författning, dessa stadgar, eller andra givna 186 

föreskrifter, har denne rätt att visa tillbaka frågan för förnyad behandling. Beslut i, av 187 
inspektor tillbakavisad fråga, får ej verkställas innan förnyad behandling av frågan skett. 188 
 189 

Nuvarande formulering: 

§5. Beslut fattade av Umeå 
studentkår får tas upp till sådan prövning som 
avses i 10 kap. 4 § endast om inspektor begär 
det inom tre (3) veckor från den dag beslutet 
tillkännagivits.  

 

§6. Tillbakavisad fråga ska 
behandlas på närmast följande sammanträde 
om det uppfyller de i 8 kap. 7 §, eller 11 kap. 8 
§, ställda kraven. Annars ska frågan behandlas 
på det därefter följande sammanträdet. 

Föreslagen formulering: 

§5. Beslut fattade av Umeå studentkår får 
tas upp till sådan prövning som avses i 
detta kapitel endast om inspektor begär 
det inom tre (3) veckor från den dag 
beslutet tillkännagivits.  
 

§6. Tillbakavisad fråga ska behandlas på 
närmast följande sammanträde om det 
uppfyller de i 8:e respektive 11:e 
kapitlet ställda kraven för utlysning av 
sammanträde. Annars ska frågan 



23 
 

behandlas på det därefter följande 
sammanträdet. 

 

 190 

Kapitel 11 Kårstyrelsen 191 

Allmänt 192 
§1. Kårstyrelsen är Umeå studentkårs verkställande organ. I överensstämmelse med dessa 193 

stadgar och av kårfullmäktige fattade beslut leder kårstyrelsen Umeå studentkårs 194 
verksamhet.  195 

 196 
§2. I ärenden som inte tål uppskov, utövar kårstyrelsen kårfullmäktiges befogenheter. Beslut i 197 

sådant ärende ska underställas kårfullmäktige vid närmast följande sammanträde.  198 

 199 

Nuvarande formulering: 

§ 3 Kårstyrelsen består av ordförande, 1:e vice 
ordförande, 2:e vice ordförande och fyra 
övriga ledamöter. Dessutom ska fem (5) 
ersättare väljas. 

Kårstyrelsens fyra (4) övriga ledamöter 
och fem (5) ersättare fördelas mellan 
listorna efter jämkade uddatalsmetoden, 
där de fyra (4) första mandaten fördelas 
som ledamotsmandat i fallande ordning, 
och de fem (5) sista utdelade mandaten 
fördelas som ersättarmandat i fallande 
ordning. 

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

1. en (1) representant för varje 
kårsektion.  

2. en (1) representant från varje i 
kårfullmäktige, men ej i kårstyrelsen 
representerad lista. 

3. av Umeå studentkår utsedda revisorer 
och inspektorer 

Föreslagen formulering: 

§3. Kårstyrelsen består av  
 

1. Kårordförande 
2. 1:e vice kårordförande med 

ansvar för utbildningsfrågor  
3. 2:e vice kårordförande med 

ansvar för arbetsmiljö- och lika 
villkorsfrågor 

4. En (1) ledamot med ansvar för 
internationalisering- och 
medlemsfrågor 

5. Fem (5) övriga ledamöter 
§4. Till kårstyrelsen ständigt adjungerade 

med yttrande- och förslagsrätt är 
 

1. En (1) representant för varje 
kårsektion.  

2. Av Umeå studentkår utsedda 
revisorer och inspektorer 

 200 

§5. Kårstyrelsen får adjungera medlemmar eller särskilt sakkunniga vid visst ärendes eller visst 201 
sammanträdes behandling med yttrande och förslagsrätt.  202 
 203 

§6. Om vald ledamot av kårstyrelsen avgår före mandattidens utgång ska kårfullmäktige vid 204 
nästa sammanträde förrätta erforderligt fyllnadsval.  205 

Kallelse, protokoll mm 206 
§7. Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Rätt att begära utlysande av 207 

sammanträde tillkommer  208 
1. Umeå studentkårs ordförande och i dennes frånvaro vice ordförande. 209 
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2. Tre (3) eller flera kårstyrelseledamöter.  210 
3. Kårens revisorer.  211 
4. Åtta (8) ledamöter i kårfullmäktige.  212 
5. Kårsektion. 213 
6. Kårens inspektor.  214 

Sammanträde som begärts enligt denna paragraf ska hållas tidigast tre (3) och senast tio 215 
(10) dagar efter det att begäran inkommit.  216 

 217 

Nuvarande formulering: 

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

Föredragningslista jämte övriga 
handlingar ska tillsändas ledamöterna 
senast tre (3) dagar före sammanträdet. 

Föreslagen formulering: 

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

§9. Föredragningslista jämte övriga 
handlingar ska tillsändas kårstyrelsens 
ledamöter, kårsektionerna, av kåren 
utsedda revisorer, inspektor samt 
proinspektor senast tre (3) dagar före 
sammanträdet. 

 218 

§10. Vid kårstyrelsens sammanträden ska beslutsprotokoll föras. Protokoll från 219 
kårstyrelsens sammanträde justeras av Umeå studentkårs ordförande och en för varje 220 
sammanträde utsedd justeringsperson. 221 

Nuvarande formulering: 

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

Föreslagen formulering: 

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

 222 

Kårstyrelsens uppgifter 223 
§12. Det åligger kårstyrelsen särskilt 224 

Att utfärda kallelse till kårfullmäktigesammanträde. 225 
Att verkställa kårfullmäktiges beslut. 226 
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Att inför kårfullmäktige svara för Umeå studentkårs verksamhet. 227 
Att inför kårfullmäktige ansvara för Umeå studentkårs ekonomi och 228 
förvaltning av dess egendom. 229 
Att fastställa skriftliga regler för attestering. 230 
Att vara arbetsgivare för kårens tjänstemän och funktionärer. 231 
Att utse studeranderepresentanter i organ, styrelser och nämnder om 232 
inte annat följer av dessa stadgar, eller delegationsordning beslutad om 233 
i kårfullmäktige.  234 
Att efter sin mandatperiod, dock senast den 15 november, förelägga 235 
revisorer verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning. 236 
Årsredovisningen ska undertecknas av den styrelse för vars 237 
mandatperiod årsredovisningen avser. Styrelsen kan delegera till 238 
kårordföranden att underteckna årsredovisningen under förutsättning 239 
att det finns ett dokumenterat godkännande av årsredovisningen från 240 
övriga styrelseledamöter. 241 
Att efter sin mandatperiod, dock senast under december månad, 242 
förelägga kårfullmäktige verksamhetsberättelse, resultat- och 243 
balansräkning samt revisionsberättelse. 244 
Att vid fullmäktigemöte där verksamhetsberättelse, resultat och 245 
balansräkning samt revisionsberättelse behandlas tillse att representant 246 
för revisorerna och budgetansvarig tjänsteman deltar. 247 
Att i övrigt handha de uppgifter i fråga om Umeå studentkårs 248 
verksamhet som inte uttryckligen åvilar annat organ. 249 

Beslutsordning 250 

Nuvarande formulering: 

§ 12  Kårstyrelsen är beslutsmässig om minst 
fyra (4) röstberättigade ledamöter är 
närvarande.  

Föreslagen formulering: 

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

 251 

§14. Omröstning i kårstyrelsen ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med 252 
slutna sedlar om någon ledamot så begär.  253 
 254 

§15. Som kårstyrelsens beslut gäller den mening som erhåller mer än hälften av de angivna 255 
rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal 256 
gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval skiljer dock lotten. 257 
 258 

§16. Ledamot av kårstyrelsen eller annat verkställande organ får inte närvara vid 259 
handläggning av eller beslut i ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens 260 
make, sambo, föräldrar, barn eller syskon, eller någon annan närstående. 261 
 262 

§17. Kårstyrelsens beslut överklagas i den ordning som stadgas i kapitel 10. 263 

Umeå studentkårs ordförande och vice ordförande  264 
§18. Umeå studentkårs ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska ha 265 

uppnått myndighetsålder. 266 
 267 

§19. Umeå studentkårs ordförande representerar Umeå studentkår. Det åligger 268 
kårordföranden särskilt 269 
 270 

Att sammankalla styrelsen och leda dess arbete. 271 
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Att sammankalla arbetsutskottet. 272 
Att med sitt namn underteckna från Umeå studentkår eller dess organ utgående 273 
skrivelser. Denna befogenhet kan av kårstyrelsen för viss tid eller för vissa slag av 274 
ärenden delegeras till annan förtroendevald eller till tjänsteman. 275 

 276 
§20. Vid förfall för ordföranden träder 1:e vice ordförande och därefter 2:e vice 277 

ordförande i hans eller hennes ställe.  278 
 279 

§21. Vid förfall för såväl ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, utövas 280 
ordförandens befogenheter av den styrelseledamot som styrelsen utser. 281 

Umeå studentkårs förtroendevalda, personal och övriga befattningshavare  282 
§22. Umeå studentkårs befattningshavare utgörs av förtroendevalda, tjänstemän och 283 

övrig personal. Förtroendevalda är de av medlemmarna, kårfullmäktige eller kårstyrelsen 284 
valda ledamöterna i de beslutande, verkställande och arbetande organen, och i styrelser och 285 
nämnder. Tjänsteman är befattningshavare enligt särskilt anställningskontrakt. Övrig 286 
personal utgörs av dem som anställs i annan ordning.  287 
 288 

§23. Förtroendevald ska vara medlem i Umeå studentkår. 289 
 290 

§24. Förtroendevald får inte utan synnerliga skäl vara tjänsteman. I förekommande fall 291 
beslutar kårfullmäktige, varvid beslutet måste biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de 292 
erlagda rösterna. 293 
 294 

§25. Tjänstemän och övrig personal anställs och sägs upp av kårstyrelsen eller av 295 
kårstyrelsen utsedda organ eller befattningshavare. 296 
 297 

§26. Tjänstemans åliggande regleras i särskilda instruktioner utfärdade av kårstyrelsen eller 298 
av kårstyrelsen utsedda organ eller befattningshavare. 299 
 300 

§27. Arvoden till förtroendevalda samt belopp som kårstyrelsen har att förfoga över för 301 
tillfälliga arvoderingar fastställs av kårfullmäktige. 302 
 303 

§28. Lön eller arvoden till tjänsteman och övrig personal fastställs av kårstyrelsen utsedda 304 
organ eller befattningshavare inom ramen för den fastställda budgeten. 305 
 306 

Kapitel 12 Arbetsutskott 307 

§1. Arbetsutskottet utgörs av ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden.  308 
Arbetsutskottet kan adjungera förtroendevald, eller tjänsteman med yttrande- och 309 
förslagsrätt. 310 
 311 

§2. I ärenden som inte tål uppskov, utövar arbetsutskottet kårstyrelsens befogenheter. Beslut i 312 
sådant ärende ska underställas kårstyrelsen vid närmast följande sammanträde.  313 
 314 

§3. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden.  315 
 316 

§4. Vid arbetsutskottets sammanträden ska beslutsprotokoll föras. Protokoll från 317 
arbetsutskottets sammanträden justeras av Umeå studentkårs ordförande och en för varje 318 
sammanträde utsedd justeringsperson. Protokollen ska efter justering meddelas 319 
kårstyrelsen vid nästa sammanträde. 320 
 321 
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§5. Det åligger arbetsutskottet särskilt 322 

Att besluta om fyllnadsval av studeranderepresentanter till styrelser och grupper i de 323 
fall endast en (1) nominerad finns till var post. I annat fall ska beslutet underställas 324 
kårstyrelsen. 325 

Att besluta om nomineringar till styrelser och grupper i nationella samarbetsorgan. 326 

Att besluta om insändande av remissvar. 327 

 328 
§6. Arbetsutskottet är beslutsmässigt om minst två röstberättigade ledamöter är närvarande.  329 
§7. Omröstning i arbetsutskottet ska ske öppet. Som arbetsutskottets beslut gäller den mening 330 

som erhåller mer än hälften av de angivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som 331 
ordföranden biträder.  332 
 333 

§8. Vid avgivande av remissvar i utbildningsfrågor ska arbetsutskottet se till att berörd sektion 334 
ges tillfälle att yttra sig. 335 

Kapitel 13 Ändring av stadgar 336 

§1. Förslag till upphävande, ändring eller utvidgande av Umeå studentkårs stadgar ska inlämnas 337 
skriftligen till Umeå studentkårs ordförande senast tre (3) veckor före handläggning i 338 
fullmäktige. Det åligger kårstyrelsen att yttra sig över förslaget. 339 
 340 

§2. Förslag till stadgeändring ska tillsändas ledamöterna senast tio (10) dagar före 341 
kårfullmäktigesammanträdet. 342 
 343 

Nuvarande formulering: 
§3 För att stadgeändring ska träda i kraft 
fordras vid två (2) på varandra följande 
ordinarie fullmäktigesammanträden fattade 
likalydande beslut. Beslutet ska vid båda 
tillfällena biträdas av minst två tredjedelar 
(2/3) av de i beslutet deltagande 
fullmäktigeledamöterna för att stadgeändring 
ska träda i kraft. 

Föreslagen formulering: 
§3. För att stadgeändring ska träda i kraft 

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

 344 
 345 

§4. Beslutad stadgeändring träder i kraft vid den tidpunkt som kårfullmäktige beslutar. 346 

Kapitel 14 Upplösning 347 

§1. Kårfullmäktige kan besluta om upplösning av Umeå studentkår. 348 
 349 

§2. Förslag till upplösning av Umeå studentkår ska inlämnas skriftligen till Umeå studentkårs 350 
ordförande senast tre (3) veckor före handläggning i fullmäktige. Det åligger kårstyrelsen 351 
att yttra sig över förslaget. 352 
 353 

§3. Förslag till upplösning ska tillsändas ledamöterna senast tio (10) dagar före 354 
kårfullmäktigesammanträdet. 355 
 356 
 357 

Nuvarande formulering: Föreslagen formulering: 
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§4. För att upplösning ska träda i 
kraft fordras vid två (2) på varandra följande 
ordinarie fullmäktigesammanträden fattade 
likalydande beslut. Beslutet ska vid båda 
tillfällena biträdas av minst två tredjedelar (2/3) 
av de i beslutet deltagande 
fullmäktigeledamöterna för att upplösning ska 
träda i kraft. 

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

 358 

 359 
§5. Det åligger kårfullmäktige att, i samband med beslut om upplösning, även fastställa 360 

formerna för hur Umeå studentkårs tillgångar ska hanteras efter upplösningen. 361 
 362 

§6. Beslutad upplösning träder i kraft vid den tidpunkt som kårfullmäktige beslutar. 363 



Remissvar från HumSek 
 
I den remiss som lämnats till kårstyrelsen är syftet att revidera Umeå Studentkårs stadgar. I 
remissen skrivs “ändra styrningen från att ha haft en modell där kårlistor kandiderar med 
olika plattformar, till en modell där enskilda kandidater väljs in i kårfullmäktige, fördelade 
efter valkretsar.”. Denna ändring gör att medlemmar själva får rösta fram en representant som 
under ett mandatperiod kan föra deras åsikter upp till kårfullmäktige vilket därefter kan leda 
till en tydligare kommunikation mellan sektionerna och kårfullmäktige. Vi stödjer därför 
denna remiss då en ändring skulle hjälpa de olika sektionerna att få sin röst hörd och därefter, 
på ett enklare sätt, förbättra verksamheten.  
 
Emelie Halltoft  
Ordförande 
HumSek 
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Denna ordning reglerar arbetet för Umeå studentkårs valnämnd. Ordningen har fastställts av 
kårfullmäktige den 5 december 2018. 

Valnämndens funktion 

  ”Valnämnden ska organisera och genomföra val till Umeå studentkårs kårfullmäktige.”  

-  9 kap. 1 § Umeå Studentkårs stadgar 

”Kårfullmäktige väljs årligen i fria, slutna, direkta och proportionella val i en valkrets.” 

-  9 kap. 2 § Umeå Studentkårs stadgar 

Valnämnden har en central funktion i att genomföra studentkårens årliga kårval på ett sätt som 
garanterar ett, för medlemmarna, säkert och legitimt val. Denna arbetsordning beskriver dess 
arbete och de beslut som delegeras till valnämnden att besluta om, utöver vad som redan regleras 
i 9 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

Valnämndens sammanträden 

Valnämnden tillsätts vid höstfullmäktige och består av ordförande, vice ordförande samt tre (3) 
övriga ledamöter. Valnämnden utser inom eller utom sig en (1) sekreterare. Nyregistrerade listor, 
samt de listor med representation i kårfullmäktige som saknar ledamöter i valnämnden, har 
närvaro- och yttranderätt med en representant vardera. 

Valnämnden bör sammanträda en gång per månad under perioden oktober-februari samt 
varannan vecka under perioden mars-maj. Kallelse till valnämndssammanträdena ska utgå senast 
sju dagar före sammanträdet. Handlingar och föredragningslista ska utgå senast tre dagar före 
sammanträdet. För sammanträdena ska beslutsprotokoll föras, vilket justeras av valnämndens 
ordförande, mötessekreterare och en för varje sammanträde utsedd justeringsperson. Protokollet 
förs av en särskilt utsedd mötessekreterare, om inte valnämnden för särskilt möte eller ärende 
beslutar annat. Sammanträdena leds av valnämndens ordförande, eller vid dennes frånfälle vice 
ordförande i valnämnden. 
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Valnämnden svarar särskilt för att: 

- genomföra kårval samt övriga åtaganden i enlighet med 9 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

- verkställa kårfullmäktiges beslut av relevans för valnämndens verksamhet. 

- marknadsföra kårvalet och därigenom tillgodose att samtliga röstberättigade 
medlemmar erhåller information om kandiderande listor samt hur röstning går till. 

- löpande informera kårfullmäktige om sitt arbete. 

- utvärdera utfallet från kårvalet i en skriftlig rapport som tillställs höstfullmäktige. Av 
rapporten ska analys av valdeltagande, ekonomiskt utfall, marknadsföringsåtgärder, samt 
arbete med valarbetare och valsystem göras. 

 

Beslut 

Valnämnden skall sträva efter att agera deliberativt1 – om skilda meningar förekommer bland de 
närvarande bör en lösning hittas så att så många som möjligt kan acceptera slutligen fattat beslut. 
I det fall så kräver skall dock beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. För personfrågor kan omröstning ske med slutna sedlar om ledamot så 
begär. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Slutna förhandlingar 

Om valnämnden så beslutar kan särskild fråga behandlas bakom slutna dörrar. I det fall så sker ska 
särskilt protokoll upprättas för de frågor som behandlas slutet. 

Valnämndens sammansättning 

Valnämnden är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna med rösträtt är närvarande. 
 

Ledamöter med närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt 

-     Ordförande vald av kårfullmäktige. 
-     Vice ordförande vald av kårfullmäktige. 
-     Tre övriga ledamöter valda av kårfullmäktige. 

 

Ledamöter med närvaro- och yttranderätt 

-     Nyregistrerade listor. 
- Listor med representation i kårfullmäktige, som saknar valnämndsledamöter. 

-     Sakkunnig för särskilt ärendes behandling, i det fall valnämnden så beslutar. 

-     Kanslichefen, om inte valnämnden för särskilt möte eller ärende       beslutar 
annorlunda. 

 

Delegation 
Till valnämnden delegeras: 

Att valnämnden kan besluta om timanställning av valarbetare för genomförande av kårval förutsatt 
att dessa ersättningar ryms inom fastställda budgetramar. 

Att valnämnden kan besluta om arvodering av valnämndsledamöter för genomförande av kårval 
förutsatt att dessa ersättningar ryms inom fastställda budgetramar och är i enlighet med Umeå 
studentkårs regel för arvoderingar och arvodesnivåer. 

                                                           

1 Deliberativt samtal enligt Nationalencyklopedin (26 oktober 2016): ”Olika åsikter får komma till uttryck 

i en anda av tolerans, respekt och strävan att komma överens, och auktoriteter ifrågasätts.” 
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Valnämndens arbete 

Valnämnden har att årligen genomföra kårvalet. I enlighet med Umeå studentkårs stadgar 9 
kap. 1§ gäller: 

Att senast till ansvarsfullmäktige ta fram arbetsordning för valnämnden med tidsplan som särskilt 
innehåller: 

1. Tidpunkt och formerna för inlämnande av de handlingar som krävs för att ställa upp 
i val samt eventuellt extraval. 

2. Tidpunkt och formerna för offentliggörande av de listor som ställer upp i val samt 
eventuellt extraval. Kontroll ska ha gjorts av att samtliga kandidater erlagt avgifter 
enligt 2 kap. 1-2§§. 

3. Tidsperiod och formerna för genomförande av val samt eventuellt extraval. 

4. Formerna för hur medlemmarna informeras om val samt eventuellt extraval. 

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

Nedan beskrivs valnämndens arbete inom dessa fem områden. Formerna för extraval är placerade 
under en egen rubrik. 

Notera: Nyregistrering av kårlista gäller endast vid ett tillfälle. Under förutsättning att kårlistan får 
minst ett mandat i kårfullmäktige, registreras den automatiskt vid nästkommande års kårval, 
under förutsättning att den registrerar sig via kårvalets officiella hemsida. 

Formerna för genomförande av kårval 2019 
Årets kårval föreslås genomföras 15/4 – 25/4. Här följer en kronologisk ordning över de viktiga 
datum som gäller fram tills kårvalets avslutande. 

Viktiga datum för genomförande av kårvalet 2019 
21/1: 

- Valnämnden offentliggör plats för inlämnande av de handlingar som krävs för att ställa upp 

i valet på Umeå studentkårs anslagstavla och valets officiella webbplats. 

28/1: 

- De medlemmar som önskar bilda en ny kårlista inkommer med registreringshandling till 

kårexpeditionen som undertecknats av minst fyrtio (40) kårmedlemmar, som erlagt 

medlemsavgift för vårterminen enligt 2 kap. 1–2 §§, där de förklarar sig stödja bildandet av 

listan. 

- Den nybildade listan inger skriftligen, samtidigt med registreringshandlingen, ett listnamn 

som ej är skyddat enligt stadgarnas 9 kap. 5 §. 

- De kårlistor som ställer upp i valet registrerar sig på kårvalets officiella webbplats med: 

• Namn på listan 

• Förkortning på listan 

• Gruppledarens namn 

• Gruppledarens personnummer 

• Gruppledarens e-postadress 

• Minst en kandidat 

1/3, senast 12.00: 

- Eventuell komplettering/revidering till registreringshandlingen för en ny kårlista är 

inlämnad till kårexpeditionen. 

http://projekt.umeastudentkar.se/
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3/3, senast 23.59: 

- Sista registreringsdag för de kårlistor som önskar ställa upp i årets kårval. 

5/3: 

- Valnämnden offentliggör de vid valet registrerade kårlistorna. 

- Kårlistorna får i uppdrag att skicka in information till valnämnden för publicering i 

Vertex. 

12/3 senast 12.00: 

- Sista dag för kårlistor att skicka in information till valnämnden för publicering i Vertex. 

- Valnämnden skickar information om kårlistor för publicering i Vertex. 

12/4, senast 23.59: 

- Sista dag för att inge kandidatförteckning via kårvalets officiella webbplats över de 

nominerade kandidaterna i den ordning de ska väljas. Kandidatförsäkran skall ha 

inhämtats via kårvalets officiella webbplats där den nominerade förklarar sig villig att åta 

sig uppdraget som fullmäktigeledamot. 

- Valnämnden fastställer och kungör tidpunkter och platser för valförrättning. 

- Valnämnden offentliggör plats för röstsammanräkning. 

- Valnämnden utser och instruerar valförrättare och rösträknare. 

15/4: 

- Valnämnden beviljar rösträtt till varje medlem som har erlagt medlemsavgift för 

vårterminen enligt kapitel 2 §§ 1-2. 

- Valnämnden startar valet 00.01. 

- Valnämnden offentliggör information om kandiderande kårlistor på den officiella 

webbsidan för kårvalet. Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt 2 kap. 1–2 §§ 

erlagts för vårterminen för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av 

kandidatförteckningen. Offentliggörandet skall ske genom anslag på kårvalets officiella 

webbplats. 

- Valnämnden tillsänder samtliga medlemmar speciell valinformation om hur de går tillväga 

vid röstning samt var information om listorna och deras kandidater finns att tillgå. 

22/4: 

- Valnämnden möjliggör röstförfarande på kårexpeditionen. Kårexpeditionen har öppet för 

röstning 23-26/4. 

25/4: 

- Valnämnden beviljar rösträtt till varje medlem som har erlagt medlemsavgift för 

vårterminen enligt kapitel 2 §§ 1-2 Umeå studentkårs stadgar senast klockan 12:00. 

- Valnämnden avslutar valet 23.59. 

26/4: 

- Valnämnden upprättar protokoll över valet med redogörelse för lista och 

kandidatregistrering, valresultat, mandatfördelning samt lista med namnen på de valda. 

- Valnämnden genomför valvaka. 

- Valnämnden inger protokoll till kårfullmäktige samt offentliggör valresultatet genom 

anslag på kårens anslagstavla och på kårvalets officiella webbplats. 
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Formerna för extraval 
För nyregistrering av lista vid extraval gäller att: 

Senast 12.00 21 dagar före extravalets sista valdag: 

- De medlemmar som önskar bilda en lista inkommer med registreringshandling till 

kårexpeditionen som undertecknats av minst fyrtio (40) kårmedlemmar, som erlagt 

medlemsavgift för innevarande termin enligt 2 kap. 1–2 §§, där de förklarar sig stödja 

bildandet av listan. 

- Den nybildade listan samtidigt med registreringshandlingen skriftligen inger ett listnamn 

som ej är skyddat enligt stadgarnas 9 kap. 5 §. 

Senast 12.00 15 dagar före extravalets sista valdag: 

- Eventuell komplettering/revidering till registreringshandlingen är inlämnad på 

kårexpeditionen. 

För att kandidera i extraval gäller att: 

  Senast 23.59 15 dagar före extravalets sista valdag: 

- Att listan registrerar sig på kårvalets hemsida med: 

o Namn på listan 

o Förkortning på listan 

o Gruppledarens namn 

o Gruppledarens personnummer 

o Gruppledarens e-postadress 

o Minst en kandidat 

- Inge kandidatförteckning via kårvalets hemsida över de nominerade kandidaterna i 

den ordning de ska väljas. Kandidatförsäkran ska ha inhämtats via kårvalets 

hemsida där den nominerade förklarar sig villig att åta sig uppdraget som 

fullmäktigeledamot. 

Vid extraval åligger det valnämnden särskilt att: 

- Besluta om tid och plats för valet. 
 

Senast 35 dagar före extravalets sista valdag: 

- På valets officiella webbplats, offentliggöra plats för inlämnande av de handlingar som 

krävs för att ställa upp i valet. 

Senast 10 dagar före extravalets sista valdag: 

- Offentliggöra de vid valet registrerade listorna. Valnämnden ska kontrollera att 

medlemsavgift för innevarande termin enligt 2 kap. 1–2 §§ erlagts för samtliga kandidater 

senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Offentliggörandet skall ske 

genom kårvalets officiella webbplats. 

- Fastställa och kungöra tidpunkter och platser för valförrättning. 

- Offentliggöra plats för röstsammanräkning. 

- Bevilja rösträtt till varje medlem som har erlagt medlemsavgift för innevarande termin 

enligt kapitel 2 §§ 1-2. 

- Starta valet 00.01. 
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- Tillsända samtliga medlemmar speciell valinformation om hur de går tillväga vid röstning 

samt var information om listorna och deras kandidater finns att tillgå. 

Senast vid extravalets sista valdag: 

- Bevilja rösträtt till varje medlem som har erlagt medlemsavgift för innevarande termin 

enligt kapitel 2 §§ 1-2 Umeå studentkårs stadgar senast klockan 12:00 sista valdagen. 

- Avsluta valet 23.59. 
 

Senast 5 dagar efter extravalets avslut: 

- Upprätta protokoll över valet med redogörelse för lista och kandidatregistrering, 

valresultat, mandatfördelning samt lista med namnen på de valda. 

- Inge protokoll till kårfullmäktige samt offentliggöra valresultatet genom anslag på kårens 

anslagstavla och på kårvalets officiella webbplats. 

Former för komplettering/revidering av kårlista inför kårfullmäktige 
Kårlistorna har möjlighet att, inför varje kårfullmäktige, komplettera och revidera sina 
förteckningar över ledamöter och ersättare till kårfullmäktige. 

Det åligger valnämnden att öppna upp möjligheten för kårlistor att komplettera och revidera sina 
förteckningar senast fjorton (14) dagar för kårfullmäktiges sammanträde. 

Det åligger gruppledare att senast tio (10) dagar före kårfullmäktige tillse att kårlistans förteckning 
är aktuell samt att ledamöter/ersättare har tecknat medlemskap för innevarande termin. Särskild 
kontroll av aktuella medlemskap kommer även göras av valnämnden. 
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Denna ordning reglerar arbetet för Umeå studentkårs valberedning. Ordningen har fastställts av 
kårfullmäktige den 5 december 2018. 

Valberedningens funktion 

 ”Valberedningen ska organisera och genomföra val till Umeå studentkårs kårfullmäktige och kårstyrelse.” 

-  9 kap. 7 § Umeå Studentkårs stadgar 

”Kårfullmäktige väljs årligen i fria och slutna personval fördelat på valkretsar.” 

-  9 kap. 1 § Umeå Studentkårs stadgar 

Valberedningen har en central funktion i att genomföra studentkårens årliga kårval på ett sätt 
som garanterar ett, för medlemmarna, säkert och legitimt val. Denna arbetsordning beskriver 
dess arbete och de beslut som delegeras till valberedningen att besluta om, utöver vad som redan 
regleras i 9 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

Valberedningens sammanträden 

Valberedningen tillsätts vid höstfullmäktige och består av ordförande, vice ordförande samt tre 
(3) övriga ledamöter. Valberedningen utser inom eller utom sig en (1) sekreterare.  

Valberedningen bör sammanträda regelbundet både höst och vår. Kallelse till valberedningens 
sammanträden ska utgå senast sju dagar före sammanträdet. Handlingar och föredragningslista 
ska utgå senast tre dagar före sammanträdet. För sammanträdena ska beslutsprotokoll föras, 
vilket justeras av valberedningens ordförande, mötessekreterare och en för varje sammanträde 
utsedd justeringsperson. Protokollet förs av en särskilt utsedd mötessekreterare, om inte 
valberedningen för särskilt möte eller ärende beslutar annat. Sammanträdena leds av 
valberedningens ordförande, eller vid dennes frånfälle vice ordförande i valberedningen. 
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Valberedningen svarar särskilt för att: 

- genomföra kårval samt övriga åtaganden i enlighet med 9 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

- verkställa kårfullmäktiges beslut av relevans för valberedningens verksamhet. 

- marknadsföra kårvalet och därigenom tillgodose att samtliga röstberättigade 
medlemmar erhåller information om kandidater samt hur röstning går till. 

- löpande informera kårfullmäktige om sitt arbete. 

- utvärdera kårvalet 2019 i en skriftlig rapport som tillställs höstfullmäktige. Av rapporten 
ska analys av valdeltagande per valkrets, ekonomiskt utfall, marknadsföringsåtgärder och 
valsystem inkluderas. 

 

Beslut 

Valberedningen skall sträva efter att agera deliberativt1 – om skilda meningar förekommer bland de 
närvarande bör en lösning hittas så att så många som möjligt kan acceptera slutligen fattat beslut. 
I det fall så kräver skall dock beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. För personfrågor kan omröstning ske med slutna sedlar om ledamot så 
begär. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Slutna förhandlingar 

Om valberedningen så beslutar kan särskild fråga behandlas bakom slutna dörrar. I det fall så sker 
ska särskilt protokoll upprättas för de frågor som behandlas slutet. 

Valberedningens sammansättning 

Valberedningen är beslutsmässig om minst hälften av valda personer är närvarande. Valberedningen 
kan för särskilt sammanträde adjungera inbjudna med närvaro- och yttranderätt. 

 

Ledamöter med närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt 

-     Ordförande vald av kårfullmäktige. 
-     Vice ordförande vald av kårfullmäktige. 
-     Tre övriga ledamöter valda av kårfullmäktige. 

  

                                                           

1 Deliberativt samtal enligt Nationalencyklopedin (26 oktober 2016): ”Olika åsikter får komma till uttryck 

i en anda av tolerans, respekt och strävan att komma överens, och auktoriteter ifrågasätts.” 
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Valberedningens arbete 

Valberedningen har att årligen genomföra kårvalet samt föreslå namn till ett antal 
förtroendeposter. I enlighet med Umeå studentkårs stadgar 9 kap. 7§ gäller: 

Att senast till ansvarsfullmäktige ta fram arbetsordning för valberedningen med tidsplan som 
särskilt innehåller: 

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

2. Tidpunkt och formerna för offentliggörande av kandidater som ställer upp i val. 

3. Tidsperiod och formerna för genomförande av val samt eventuella extraval fördelat på 
valkretsarna. 

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

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

6. Formerna för rekrytering och förslag på talman och vice talman inför konstituerande 
kårfullmäktige. 

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

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

Nedan beskrivs valberedningens arbete inom dessa områden. Formerna för extraval är placerade 
under en egen rubrik. 

Formerna för genomförande av kårval 2019 

Inhämtande av kandidater 

Varje kårsektion utgör en valkrets i kårvalet och åläggs att nominera in minst 2 kandidater inför 
kårvalet varje år. I det fall att en kårsektion ej inkommer med minst 2 kandidater överlåts till 
kårfullmäktige att besluta om eventuella åtgärder. 

Utöver dessa kandidater så ska valberedningen verka för att få in ytterligare namn till kårvalet. 
Mandatfördelning görs därefter i enlighet med Umeå studentkårs baserat på föregående kalenderårs 
student- och medlemsantal i respektive kårsektion. För kårvalet 2019 gäller alltså student- och 
medlemsantal 2018 i respektive kårsektion. 
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Tidpunkt och formerna för genomförandet av kårval 2019 

18 februari: 

- Valberedningen fastställer mandatfördelning i valkretsarna i enlighet med Umeå 
studentkårs stadgar 9 kap. 10-13§§. 

- Respektive kårsektion anmodas att inkomma med namn på minst 2 kandidater till kårvalet 
för kårsektionens valkrets. 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmar i kårsektionerna att nominera sig själva 
eller annan medlem i sin kårsektion. Det åligger valberedningen att kontrollera att 
medlemskap för vårterminen är tecknat. 

- Valberedningen tecknar överenskommelse med varje kårsektion om datum för kårvalets 
genomförande i respektive kårsektions valkrets senast vid detta datum.  

- Ett kårval i en valkrets ska pågå i 6 arbetsdagar någon gång under perioden  
15 april  - 29 april 

Senast 12.00, 18 mars: 

- Sista dag att nominera in kandidater till kårvalet. 

- Det åligger valberedningen att, för varje kandidat, inhämta försäkran om att kandidaten 
ställer upp i val till Umeå studentkårs kårfullmäktige samt kontrollera att kandidaten 
tecknat medlemskap för vårterminen. 

- Valberedningen utser 3 rösträknare vilka ej får vara nominerade kandidater. 

Senast 12.00, 8 april: 

- Sista dag för kandidater till kårfullmäktige att acceptera sin kandidatur och därmed föras 
upp på sin valkrets kandidatlista. 

- Ordningen i en valkrets lista ska lottas av valberedningens rösträknare. 

8 april: 

- Varje valkrets med godkända kandidater och mandatfördelning publiceras på kårvalets 
officiella hemsida. 

15 april – 29 april: 

- Genomförande av kårval i varje valkrets enligt överenskommelse mellan kårsektion och 
valberedning. Kårvalet avslutas 23.59 på sista valdagen. 

- Medlemmarna i varje valkrets med registrerad e-postadress i Umeå studentkårs 
medlemsregister ska tillsändas särskild valinformation om hur det går till att rösta i den 
valkrets medlemmen tillhör. 

- En röstlängd över samtliga medlemmar i respektive valkrets med personlig inloggning 
upprättas och tillhandahålls på kårexpeditionen. 

- Rösträtt beviljas till varje medlem som har erlagt medlemsavgift för vårterminen enligt 
kapitel 2 §§ 1-2 Umeå studentkårs stadgar senast klockan 12:00 sista valdagen. 

- Röstsammanräkning sker dagens efter kårvalets avslut i respektive valkrets och publiceras 
samma dag på kårvalets officiella hemsida. 

Senast 31 maj: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs höstfullmäktige. 

- Sista dag för valberedningen att inkomma med skriftlig rapport om kårvalet 2019.  
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Formerna för extraval 

I det fall att kårfullmäktige beslutar om upplösning av fullmäktige eller att antalet ledamöter i 
kårfullmäktige är färre än 18, ska extraval hållas inom 50 dagar efter att situationen uppdagats 
(dagar inom perioden 1 juni-1 augusti räknas ej till antal dagar). Extraval hålls endast inom de 
valkretsar där antalet mandat ej är fyllda. 

30 arbetsdagar för extravalets första valdag: 

- Respektive kårsektion för valkretsar där vakanser finns anmodas att inkomma med namn 
på minst 2 kandidater till kårvalet för kårsektionens valkrets. 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmar i aktuella kårsektioner att nominera sig 
själva eller annan medlem i sin kårsektion. Det åligger valberedningen att kontrollera att 
medlemskap för vårterminen är tecknat. 

- Valberedningen fastställer datum för extravalets genomförande i aktuell kårsektions 
valkrets. Extravalet pågår i 6 arbetsdagar. 

Senast 12.00, 20 arbetsdagar för extravalets första valdag: 

- Sista dag att nominera in kandidater till kårvalet för aktuella valkretsar. 

- Det åligger valberedningen att, för varje kandidat, inhämta försäkran om att kandidaten 
ställer upp i val till Umeå studentkårs kårfullmäktige samt kontrollera att kandidaten 
tecknat medlemskap för innevarande terminen. 

Senast 12.00, 5 arbetsdagar före extravalets första valdag: 

- Sista dag för kandidater i extravalet att acceptera sin kandidatur och därmed föras upp på 
sin valkrets kandidatlista. 

- Ordningen i en valkrets lista ska lottas av valberedningens rösträknare. 

5 arbetsdagar före extravalets första valdag: 

- Aktuella valkretsar i extravalet med godkända kandidater och mandatfördelning publiceras 

på kårvalets officiella hemsida. 

Valdagarna: 

- Genomförande av kårval under 4 arbetsdagar i valkrets där vakanta platser återfinns. 

Kårvalet avslutas 23.59 på sista valdagen. 

- Medlemmarna i aktuell valkrets med registrerad e-postadress i Umeå studentkårs 

medlemsregister ska tillsändas särskild valinformation om hur det går till att rösta i den 

valkrets medlemmen tillhör. 

- En röstlängd över samtliga medlemmar i aktuell valkrets med personlig inloggning 

upprättas och tillhandahålls på kårexpeditionen. 

- Rösträtt beviljas till varje medlem som har erlagt medlemsavgift för vårterminen enligt 
kapitel 2 §§ 1-2 Umeå studentkårs stadgar senast klockan 12:00 sista valdagen. 

- Röstsammanräkning sker dagens efter extravalets avslut i aktuell valkrets och publiceras 

samma dag på kårvalets officiella hemsida. 

Senast 2 arbetsdagar efter extravalets avslut: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs närmast följande kårfullmäktige. 
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Formerna för rekrytering och förslag på talman, vice talman auktoriserad revisor och 

verksamhetsrevisorer 

Det åligger valberedningen att rekrytera, samt föreslå namn till talman, vice talman, 1 auktoriserad 
revisor med ersättare samt 2 verksamhetsrevisorer med ersättare. Talman, vice talman samt 
revisorer och revisorsersättare får ej ingå i kårstyrelsen. 

Senast 18 mars: 

- Valberedningen hämtar in namn på auktoriserad revisor med revisorsersättare från Umeå 
studentkårs revisionsbyrå. 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmarna att nominera sig själva eller annan 
medlem till någon av posterna som verksamhetrevisorer eller deras ersättare. Det åligger 
valberedningen att kontrollera att medlemskap för vårterminen är tecknat. 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmarna att nominera sig själva eller annan 
medlem till posterna som talman eller vice talman. Det åligger valberedningen att 
kontrollera att medlemskap för vårterminen är tecknat. 

Senast 12:00, 8 april: 

- Sista dag att nominera in personer till posterna som talman, vice talman, 
verksamhetsrevisorer med ersättare.  

8 april – 22 april: 

- Intervjuer genomförs med föreslagna personer. 

Senast 29 april: 

- Valberedningen fattar beslut om förslag på talman, vice talman, 1 auktoriserad revisor med 
ersättare samt 2 verksamhetsrevisorer med ersättare som tillställs konstituerande 
kårfullmäktige för slutligt beslut. 

- I det fall att vakanser återfinns för någon av posterna så åligger det valberedningen att 
löpande verka för rekrytering av nya kandidater. 
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Formerna för rekrytering och förslag på kårstyrelse 

Det åligger valberedningen att rekrytera, samt föreslå namn på kårstyrelse för det kommande 
verksamhetsåret 

Senast 18 mars: 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmarna att nominera sig själva eller annan 
medlem till någon av posterna: 

• Kårordförande  

• 1:e vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor  

• 2:e vice kårordförande med ansvar för arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor 

• En (1) ledamot med ansvar för internationalisering- och medlemsfrågor 

• Fem (5) övriga ledamöter 

- Kårordförande, 1:e vice kårordförande, 2:e vice kårordförande samt ledamot med ansvar 
för internationalisering- och medlemsfrågor ska särskilt utlysas som heltidsarvoderade 
poster. 

- I det fall att nominerad till kårstyrelsen också är nominerad till kårfullmäktige, avskrivs 
personen som nominerad till kårstyrelsen endast i det fall att personen accepterat sin 
nominering till kårfullmäktige. 

Senast 12:00, 8 april: 

- Sista dag att nominera in personer till kårstyrelsen. 

8 april – 22 april: 

- Intervjuer genomförs med föreslagna personer. 

Senast 29 april: 

- Valberedningen fattar beslut om förslag på kårstyrelse för det kommande verksamhetsåret 
som tillställs konstituerande kårfullmäktige för slutligt beslut. 

- I det fall att vakanser återfinns för någon av posterna så åligger det valberedningen att 
löpande verka för rekrytering av nya personer. 
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INLEDNING 
Verksamhetsberättelsen syftar till att ge en rättvisande beskrivning av det föregående årets arbete 
i kårstyrelsen samt den inrapporterade verksamheten från kårens sektioner, stiftelser och bolag.  

FÖRTROENDEVALDA 

Kårfullmäktige 
(Se bilaga 1: medlemsantal och valdeltagande 1998 – 2018 samt Bilaga 2: US struktur och 
påverkansvägar) 

Kårfullmäktige är Umeå studentkårs högsta beslutande organ. Församlingen tillsätts varje år i 
form av ett listval där samtliga medlemmar ges möjlighet att delta. Kårfullmäktige har att fatta 
samtliga beslut som är av större principiell natur genom att bland annat fastställa budget och 
operativ plan för det kommande året. Kårfullmäktige har också att granska kårstyrelsens arbete. 
Under verksamhetsåret 2017/2018 har 71% av ledamöterna i snitt varit närvarande vid 
kårfullmäktiges sammanträden.  

Följande personer utgjorde kårfullmäktige vid verksamhetsårets slut: 

Kårfullmäktiges talman: 

Pasi Huikuri 

Kårfullmäktiges Vice talman: 

Erik Vikström 

  

Studentpartiet 
Socialdemokraterna (S)  
13 mandat 

Ordinarie: 

Erik Vikström 
Sofia Olsson 
Emilia Barsk 
Samuel Malm 
Felicia Boberg 
Joel Nordlander 
Lina Vänglund 
Daniel Lindblom 
Emma Wallerström 
Vilgot Österlund 
Sandra Reinklou 
Andreas Wilemoll 
Samuel Björklund 

Ersättare: 

Anton Lonnakko 

Moderat Student.  
(M), 12 mandat 

Ordinarie: 

Sofia Andersson 
Andreas Fällström 
Madelene Nord 
Albin Grundemark  
Pasi J Huikuri 
Sanna Gimbergsson 
Daniela Sammelin 
Samuel Alm 
Max Carlsson 
Johan Lindgren 
Filip Lavin 
Joline Göttfert 

Arbetarpartiets 
Studentfackliga 
Alternativ (A), 3 
mandat 

Ordinarie: 

Lars-Erik Utberg 
 

Kvarkens Kamrater  
(KK), 3 mandat 

Ordinarie: 

Kim Holm 
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Kårstyrelsen 
Umeå studentkårs styrelse utses varje år av kårfullmäktige och är kårens verkställande organ. Det 
är kårstyrelsen som lämnar förslag till operativ plan och budget som kårfullmäktige i sin tur 
fastställer. Kårstyrelsen står också till ansvar inför kårfullmäktige. Ordförande, 1:e vice 
ordförande samt 2:e vice ordförande i kårstyrelsen är samtidigt Umeå studentkårs Ordförande, 
1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande. 

Följande personer utgjorde kårstyrelsen vid verksamhetsårets slut. 

Ordförande: 

Daniel Lindblom 

1:e vice ordförande: 

Mimmi Rönnqvist 

2:e vice ordförande: 

Behnam Golpayegani Fard 

4 ordinarie ledamöter: 

Led. 1: Lina Vänglund 
Led. 2: Sofia Andersson 
Led. 3: Kim Holm 
Led. 4: Pasi Huikuri 

5 ersättare: 

Ers. 1: Vilgot Österlund 
Ers. 2: Sanna Gimbersson 
Ers. 3: Emilia Barsk 
Ers. 4: Filip Lavin 
Ers. 5: Sandra Reinklou 

Arbetsutskottet 
Umeå studentkårs arbetsutskott (AU) har bestått av ordförande, 1:e vice- samt 2:e vice 
ordförande. Således har årets arbetsutskott bestått av Daniel Lindblom, Mimmi Rönnqvist och 
Behnam Golpayegani Fard. 

Arvoderingar tillsatta av kårstyrelsen 
Umeå studentkårs kårstyrelse har under året tillsatt två ytterligare arvoderingar: 

Ansvarig för medlemsnytta: Michele Cicchetti 

Politisk sekreterare: Daniel Theander 

Revisorer 
Revisorerna har att fortlöpande granska kårstyrelsens arbete. Revisorerna har under året varit: 

Auktoriserad revisor: 

Fredrik Andersson, Grant Thornton 

Verksamhetsrevisorer: 

Ordinarie:  Sofia Olsson, Anton Bergström 

Ersättare:  Felicia Boberg 
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Valnämnd 
Valnämnden har att planera, marknadsföra och genomföra det årliga kårvalet där ledamöterna till 
kårfullmäktige väljs. Valnämnden har under året bestått av: 

Ordförande: 

Felicia Boberg 

Vice ordförande: 

Vakant 

Ledamöter: 

Erik Vikström 

Ella Lepistö 

SFS-delegation 
Varje år utses en delegation till Sverige Förenade Studentkårers (SFS) Fum eller fullmäktige. 
Detta år utgjordes delegationen av: 

Delegationsledare: 

Daniel Lindblom 

Delegater: 

Behnam Golpayegani Fard 

Marcus Persson 

Alexander Haraldh 

Märta Jakobsson 
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ORGANISATION OCH VERKSAMHETSLEDNING 
(Se även Bilaga 2: US struktur och påverkansvägar samt Bilaga 3: Anställda och 
arvoderade under 2017/2018) 

Kårcentrala arvoderingar 
Arbetsutskottet samt arvoderade tillsatta av kårstyrelsen utgör de kårcentralt arvoderade vid 
Umeå studentkår och är kårstyrelsens verkställare. Mycket av kårens arbete utförs av dessa 
personer eller i samråd med tjänstemännen.  

Arbetsutskottets uppgiftyer kretsar kring Umeå studentkårs kärnverksmahet i form av arbete med 
verksamhetsledning, utbildningsfrågor, arbetsmiljö, lika villkor och mottagning av nya studenter. 
Dessutom finns en politisk sekreterare som understödjer arbetsutskottets arbete samt en ansvarig 
för medlemsnytta som arbetar med utåtriktad, medlems- och studiesocialt fokuserad verksamhet. 

Arbetsutskottets uppgift är att fatta beslut som inte tål uppskov och som inte är av principiellt 
viktig karaktär. Exempel på sådana beslut är nomineringar, beslut om remissvar och löpande 
utgifter som ryms inom arbetsutskottets område att besluta om.  

Arbetsutskottet följer också kårens ekonomi tillsammans med kanslichef och är även kårens länk 
till Umeå universitets ledning och rektor genom representation i många centrala organ inom 
universitet. 

Studentombud 
Studentombuden, fyra till antalet, jobbar med Umeå studentkårs kärnverksamhet i form av 
utbildningsbevakning och arbetsmiljöfrågor. De utses i en valkommitté med personer från kårens 
sektioner samt kårstyrelse och sitter i normalfallet för en tid av ett år. Studentombudens uppdrag 
är knutna till sin respektive fakultet eller lärarhögskolan och innefattar att företräda studenter 
inom olika organ men också i enskilda fall där en student upplever sig felaktigt behandlad. 

Samarbete med universitetsledning 

Umeå studentkår samarbetar med universitetsledningen i huvudsak via universitetsstyrelsemöten, 
rektors beslutsmöten, universitetets strategiska råd och genom många informella möten. Mycket 
av samarbetet sker också via andra centrala beslutande och beredande organ såsom 
budgetkommitté, disciplinnämnd osv. 

Kårstyrelsens arbete 
Kårstyrelsen är vald av kårfullmäktige att tillsammans leda kårens arbete. Kårstyrelsen 
sammanträdde åtta (8) gånger under verksamhetsåret. Kårstyrelsens ledamöter har bestått av 
ledamöter från Studentpartiet Socialdemokraterna, Moderat Student och Kvarkens Kamrater. 
Kårens sektioner och studentombud har också haft en stor närvaro vid kårstyrelsens 
sammanträde vilket gynnar hela organisationens arbete. Kårstyrelsen har varit ytterst ansvarig för 
att operativ plan och budget genomförs på bästa sätt samt att återrapportering av Umeå 
studentkårs verksamhet på ett rättvisande sätt återges varje år i verksamhetsberättelsen. 
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Kårfullmäktiges arbete 
Kårfullmäktige är Umeå studentkårs, av medlemmarna, direktvalda församling. Under året har 
kårfullmäktigesammanträden hållits vid fyra (4) tillfällen. I fullmäktige har fyra kårlistor varit 
representerade: Studentpartiet Socialdemokraterna, Moderat Student, Arbetarpartiets 
Studentfackliga Alternativ samt Kvarkens Kamrater. 

Kårfullmäktige har under året varit noga med att följa upp kårstyrelsens och presidiets arbete 
samt beslutat om såväl operativ plan, budget samt de strategiska inriktningsbesluten. Under året 
har närvaron i kårfullmäktige legat på strax över 70% vilket är i nivå med tidigare år. 

Tjänstemän 
Med en engagerad och kunnig tjänstemannastab skapas och förbättras de förutsättningar som 
krävs för att de förtroendevalda ska lyckas genomföra sin operativ plan på ett bra sätt. Trots att 
de sällan syns tydligt gentemot studenter eller andra parter så är det hos tjänstemännen en stor del 
av grunden till kårens verksamhet ligger. Då de förtroendevalda ofta byts ut från år till år är den 
kontinuitet som tjänstemännen tillför mellan åren och mellan nya förtroendevalda oerhört viktigt 
för organisationen. 

Under året har löpande personalträffar genomförts samt en mängd sociala aktiviteter. En ständigt 
återkommande fråga handlar om hur Umeå studentkår kan skapa en större gemenskapskänsla på 
kansliet, så att tjänstemän och samtliga arvoderade kan arbeta som ett arbetslag. Kårordförande 
och kanslichef har haft en fortlöpande diskussion och särskild dialog rörande personalfrågor 
under verksamhetsåret och tittat på förändringar inför verksamhetsåret 2018/2019 för att stärka 
kommunikationen inom kansliet och samhörigheten mellan tjänstemän och arvoderade. 

I slutet av verksamhetsåret 2016/2017 gick den förre kanslichefen i pension. Därmed så inleddes 
verksamhetsåret 2017/2018 med viss omorganisation för att täcka upp samtliga arbetsuppgifter. 
Tjänstemannastaben består av 1 Kanslichef (100%), 1 Kanslist (100%), 1 1 
Informationssekreterare (100%), 1 Kamrer (100%) samt 1 Vaktmästare (25%). 
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Samarbete NTK, UMS och SHS 
Samarbetet mellan studentkårerna har till stor del fungerat väl. En tidigare stötesten har rört de 
studenter som tillhör en kår, men vill vara medlem i en annan där Umeå studentkår under året 
nådde ett avtal med NTK om hur sådana situationer ska hanteras. 

Umeå universitets tre kårer har också samverkat kring utbildnings- och studiesociala frågor, bland 
annat genomfördes Umeå universitets vårbal. Ett möte med ansvariga för utbildnings- och 
arbetsmiljöfrågor sker dessutom löpande då bland annat studentfall diskuteras. Kårordförandena 
har också regelbundet träffats med ambitionen att lösa gemensamma frågor smidigt. 

Samarbete inom SFS och med andra kårer i landet 
Samarbetet med andra studentkårer i Sverige har varit en prioriterad fråga under året för att stärka 
den nationella rösten och Umeå studentkårs plats inom Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. 
Flertalet möten har genomförts både inom och utanför SFS och det är viktigt att bibehålla 
kontakten med andra studentkårer i landet.  

Ekonomin - kostnadseffektivisering 
Umeå studentkårs medlemsavgift har legat oförändrad sedan många år tillbaka vilket, trots ett 
bibehållet medlemsantal, betytt att medlemsintäkterna sjunkit något. Däremot så fortsätter andra 
intäkter att öka, såsom tjänsteköp, statsanslag och externa relationer vilket bidrar till en fortsatt 
god ekonomi. Kommande kårstyrelser kommer däremot behöva titta närmre på hur 
medlemsantalet kan ökas och externa intäkter ytterligare stärkas för att Umeå studentkår ska 
kunna behålla sin stabila ekonomi. 

PROJEKT INOM RAMEN FÖR OPERATIV PLAN 
Detta avsnitt avhandlar särskilt de områden som fastställts av kårfullmäktige i kårstyrelsens 
operativa plan. 

Bildning 

Genomfört under året 

Verka för ett ökat utbud av kurslitteratur på UB. 

- Vid en genomgång av gamla protokoll från Utbildningsstrategiska rådet vid Umeå 
universitet sedan tre år tillbaka återfanns en fråga om läromedelsinköp som var väldigt 
teknisk, men det skickades vidare och bollen är åter satt i rullning där den tidigare legat 
still och bortglömd. Återrapportering har ännu ej skett men däremot har 
Utbildningsstrategiska rådet sett till att genomföra beslutsuppföljning med jämna 
mellanrum. 
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Arbeta för ett reformerat resursfördelningssystem lokalt som främjar kvalitet i 
utbildningen och rättvisa mellan utbildningsområden. 

- Arbetet på universitetets ledningsnivå har under året präglats av den styr- och 
resurstilldelningsutredning som pågår nationellt där den lokala aspekten lyfts in i 
sammanhanget. Umeå studentkår har lyft sin oro över hur det nya systemet inte initialt 
pekar på hur större rättvisa skapas mellan utbildningsområdena. 

Dela ut studentkårens stora priser, Umeå studentkårs pedagogiska pris och Umeå 
studentkårs studievägledarpris. 

- Priserna delades ut vid Vårpromotionen där KO deltog och gratulerade pristagarna. 
Information skickades till Vertex och för en av pristagarna blev det ett 
överraskningsbesök där han gratulerades i förväg. 

Umeå studentkår har en aktiv roll i UPLs (Universitetspedagogiska lärande) 
kursverksamhet där anställda förbättrar sin pedagogiska förmåga. 

- Genomfört två föreläsningar om kårens roll i universitetets verksamhet. Ett på svenska 
och ett på engelska. Främst fokus på kursutvärderingar och studentrepresentation, men 
mycket givande enligt återkoppling från UPL. 

Arrangera ett universitetspedagogiskt seminarium ur studentperspektiv öppet för både 
studenter och lärare. 

- Seminarium rörande digitalisering med representanter från UPL, HumFak, SamFak och 
studenter. Välbesökt men sammanföll dessvärre med universitetets egna 
högskolepedagogiska halvdag vilket gjorde att lärarinbjudningarna valdes bort till förmån 
för fler kåraktiva studenter. 

Verka för att kvaliteten inom nät- och distansbaserad utbildning håller samma standard 
som campusförlagd utbildning. 

- Studentombuden gör under verksamhetsåret ett antal klassrumsbesök för att presentera 
sig själva och kårens arbete för de studenter som vi företräder. Även om detta skapar en 
medvetenhet om kåren och studentinflytande hos campusstudenter så når inte samma 
information distansstudenter. Att förmedla information till dessa studenter är ett ständigt 
pågående arbete. För att nå ut till distansstudenter så har studentombuden under 
verksamhetsåret skickat ut en skriftlig presentation av kåren och studentombuden till 
kursansvariga för distanskurser så att de kan förmedla informationen vidare till sina 
studenter via kurswebben eller liknande kommunikationskanaler. Målet med detta är att 
kontaktuppgifter och information om kåren ska vara lättillgängligt för alla studenter, vare 
sig de befinner sig på campus eller inte. 

Verka för ett ökat inslag av breddad rekrytering vid Umeå universitet. 

Verka för efterlevnad av gällande regelverk. 

- Arbete i studenträttsliga samverkansgruppen, antagningsrådet och arbetsgruppen som 
tagit fram det nya kvalitetssäkringssystemet. 
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Rättssäkerhet 

Genomfört under året 

Verka för införande av anonymiserad bedömning av hemtentamina och andra skriftliga 
examinationsuppgifter. 

- Dialog har förts med universitetsjuristerna och inom Utbildningsstrategiska rådet om hur 
anonyma hemtentamina fungerar. Behöver fortsatt arbete då det sannolikt finns ett stort 
mörkertal av lärare som tänker att det inte gör något att studenter mailar in istället för att 
lämna in anonymt via funktion i Cambro. 

- Ett projekt har under året påbörjats mellan en institution, UPL och Umeå studentkår där 
ett pilotprojekt ska genomföras för att utvärdera styrkor och svagheter i systemet. 

Stödja Doktorandrådet vid Umeå universitet i dess arbete med nationella och 
universitetsövergripande frågor kring forskarutbildning och dess villkor. 

- Doktorandrådet har under året valt en ordförande inom sig och arbetat vidare med sitt 
viktiga arbete med stöd av främst Umeå studentkår. Alla kårer har varit inbjudna till 
mötena. 

Arrangera den studentfackliga utbildningsdagen både under höst- och vårtermin. 

- Under hösten var det för få som anmälde sig så den ställdes in och under våren blev den 
sammanslagen med det högskolepedagogiska seminariet. Det bör inte vara endast en 
person som jobbar med utbildningen utan det ska vara en fråga för hela presidiet och 
kanske studentombuden. 

Arbeta för att regler för fusk och plagiat informeras och kommuniceras av universitetet 
till studenter på ett pedagogiskt vis, med ett särskilt beaktande av internationella 
studenter. 

- Har skett via kårens kontakt med UPL och de föreläsningar vi genomför där. 

Utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra 
studieorter samt Konstnärligt Campus. 

- Detta har skett genom främst studentombuden som bland annat skickat ut information 
till institutioner särskilt riktad till distansstudenter och även har närvarat vid Konstnärligt 
Campus. Under året har även frågan om framtida organisation Konsthögskolan, 
Designhögskolan samt Arkitekthögskolan aktualiserats. 

Förbättra och utveckla formerna för att nå ut med vår verksamhet och information till 
internationella studenter. 

- Kontakten har stärkts mycket tack vare fler studiesociala aktiviteter särskilt riktade till en 
bred studentgrupp med internationella pubar, utställningar och dagliga arrangemang. 

Verka att utbildning sker likvärdigt och med en tydlighet samt lättöverskådlighet för 
studenter vid Umeå universitet oavsett var de studerar. 

- Ett löpande arbete som faller inom ramen för Studentkårsskrivelsen.  
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Bevaka att studentkårsskrivelsen implementeras i universitetets verksamhet. 

- Arbetet med studentkårsskrivelsens roll vid Umeå universitets kvalitetssäkringssystem har 
utvecklats samtidigt som bevakningen av dess implementering skett löpande under året. 
Ur ett universitetsledningsperspektiv har inget specificerats utan snarare bevakats och 
diskuterats. 

- Genomfört halvtidsavstämningar med berörda fakulteter och lärarhögskolan. Varierad 
feedback men studentombuden har arbetat vidare med fakultets/lärarhögskolespecifika 
önskemål. Överlag bra - framförallt en mer lättarbetad skrivelse än den föregående enligt 
fakulteter/lärarhögskolan. Därtill har avstämningar gjorts i Utbildningsstrategiska rådet 
med ojämnt resultat och möten med vice rektor tillsammans med de andra kårerna som 
fungerat mycket bra. 

Lika villkor 

Genomfört under året 

Förbättra möjligheten för studenter att söka andrahandsboenden. 

- Varit i kontakt med Bostaden AB om att det ska bli tydligare och enklare för studenter att 
söka bostad samt att man bibehåller sin kötid när en byter från studentrum till lägenhet. 

Upprätta samverkansråd med AB Bostaden, Svenska studenthem, Balticgruppen samt 
Heimstaden kring studenternas boendesituation i Umeå. 

- Det har varit svårt att komma i kontakt med främst Balticgruppen och en samverkansråd 
har ej blivit bildat. Arbetet har under året istället handlat om att bygga en relation med 
den nya aktören på marknaden som heter Heimstaden. Där har vi pratat om 
samverkansråd och betydelsen av det samtidigt som det varit trögarbetat med andra 
aktörer. 

Aktivt uppmuntra jämlikhets- och genusarbete inom Umeå studentkår och vid Umeå 
universitet. 

- Det har främst genomförts i samband med mottagningsutbildning samt olika projekt 
genom dels #Metoorörelsen samt #Make Equal som har hållit föreläsning och workshop. 

Aktivt stödja tillgänglighetsarbete vid Umeå universitet. 

- Har tillsammans med studenthälsan och andra organ belyst frågan och legat högt upp på 
dagordningen. 

Umeå studentkår arbetar för att uppmärksamma Sveriges nationella minoriteter. 

- Umeå studentkår har firat Sverigefinnarnas dag samt samernas nationaldag. Dessutom har 
vi haft besök av Cecilia Gärding som föreläst om afrosvenskarnas situation och utsatthet. 

Genusarbetet stärks gentemot utbildningarna vid Umeå universitet. 

- Frågan har aktivt lyfts i olika organ samt belysts genom olika föreläsningar och 
workshops ibland annat härskartekniker. 
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Doktoranders arbetsmiljö stärks, särskilt med avseende på rätt till prolongering vid 
sjukskrivning. 

- En fråga som lyftes redan verksamhetsåret 2015/2016 och som fortsatt diskuteras inom 
doktorandföreningarna vid Umeå studentkår. Dock så har den inte arbetats aktivt med 
från kårstyrelsens håll. 

Rättigheterna för studenter med funktionsvariationer tas bättre tillvara vid Umeå 
universitet. 

- Detta har arbetats aktivt med via studiesociala samverkansgruppen samt bjudit in en 
doktorand i genusvetenskap om att berätta och belysa dessa frågor. 

Verka för att Umeå universitet höjer sin ambitionsnivå gällande tillsättning av kvinnliga 
professorer. 

- Det är en fråga som har lyfts fram i princip alla organ som Umeå studentkår är aktiv i och 
något som är viktigt att fortsätta arbeta med.  

- Umeå studentkår har verkat för detta främst genom rektorsmöten där nya professorer 
anställs eller befordras. Universitetet är väl medvetna om att Umeå studentkår tycker 
universitetet kan göra mer på området för att främja detta. 

Verka för förbättrade fysiska och psykosociala arbetsmiljöer. 

- Umeå studentkår har genom SFS intagit en aktiv roll om detta som kommer vara deras 
fokusfråga på nationell nivå. 

Att vidareutveckla HSAMO- och SAMO-organisationen 

- Det har varit två stormöten med alla Samo och Hsamo som tydliggjort vikten av deras 
roll vilket är ett arbete som behöver kontinuerlig tillsyn.    

Genomföra mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen. 

- Har genomförts tillsammans med studenthälsan och kyrkan på kampus samt uppföljning 
har skett genom enkätundersökning där vi har fokuserat på sektioner och föreningar som 
behövt extra stöd.  

- Umeå studentkår har drivit igenom fler platser på mottagningsutbildningen samt 
förbättrat kommunikationen till egna sektioner och föreningar. Vi behöver fortfarande 
arbeta med att få alla sektioner och föreningar att dyka upp. Det är fördelaktigt att vara 
väldigt tydlig med vad studenter vill/tycker/behöver/finner intressant i dialogen med 
studentcentrum. 

Verka för en inkluderande alkoholkultur vid Umeå universitet. 

- Frågan har lyfts och belysts inom mottagningsutbildningen samt genom mediala kanaler. 

Arbeta för fler återvinningsmöjligheter på hela Campus. 

- Diskussion om arbetsmiljöpolicy har ägt rum men ej genomförts. HHUS har dock tagit 
fram en arbetsmiljöpolicy som kan ligga till grund för en framtida policy för hela kåren 
där även återvinning ingår. 
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Verka för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så 
att rättssäkerheten vid examination stärks samt att antalet tentamensskrivningar utanför 
vardagar samt normal arbetstid minskar. 

- Inget arbete har skett med frågan under året, däremot så finns långtgående planer på 
ombyggnation av Universumhuset i syfte att öka antalet ändamålsenliga tentamensplatser 
väsentligt och placera dem mer naturligt på Campus. 

Färdigställa en Studentstadsskrivelse i samarbete med UMS, NTK och SHS riktad till 
Umeå kommun. 

- Största delen av arbetet kommer att fortsätta in under nästa verksamhetsår men arbete är 
igång inom kansliet med färdigställning av materialet. 

Tillse att fler klassrumsbesök genomförs av studentombud samt presidialer. Besöken ska 
inte bara ske i början av terminen utan även halvvägs. 

- De flesta av besöken har skett i samband med terminsstart och regelbundenheten med 
besök halvvägs in har ännu inte satt sig helt och enbart sporadiska besök med olika syften 
har genomförts. 

- Antalet besök kan absolut utökas men mycket arbete har skett med att också öka 
verksamheten i Lindellhallen där vi har varit mer synliga. 

Open Universityprojektet fortsätter tillsammans med övriga studentkårer och 
universitetet centralt. 

- Har genomförts i form av futsalturnering tillsammans med interkulturella IF vilket är 
något som kan utvecklas. 

Arbetet med lika villkor och jämställdhet görs med stöd i plan för lika villkor. 

- Är något som arbetats med i flera fronter och plan under året. 

Utredning och åtgärdsplan gällande studentombudens arbetsmiljö. 

- Har lyfts fram inom GutBev och åtgärder satts in när det har behövts. Frågan behöver 
däremot ett ökat fokus även kommande verksamhetsår. 

Verka för billigare luncher vid Umeå universitet. 

- Motionen skrevs och lyftes till SFSFUM. Fick på plats inte något gehör. 

Samhällsengagemang 

Genomfört under året 

Umeå studentkår verkar via SFS för att studenter ska omfattas av samma 
arbetsmiljöregler som arbetstagare. 

- SFS medlemskårer liksom Umeå studentkår valde under SFS en treårig fokusfråga på 
studenters arbetsmiljö, ett arbete Umeå studentkår var aktiv i. 

Umeå studentkår är en aktiv del i SFS löpande arbete. 

- Umeå studentkår deltog vid SFS medlemsmöten samt SFSFUM samtidigt som mötena 
med samarbetskårer inom SFS där Umeå studentkår även stod värd för en träff. 
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Medlemsnytta 
Under året ha ett stort antal evenemang genomförts. Både befintliga återkommande evenemang 
(e.g. Campusloppis, CSN-fika, Välkomstmässa, osv) och nya projekt (e.g. Language Pub, Run 4 
löv, pingislounge). Samarbetet med en del aktörer har påbörjats (e.g. Orangeriet, Hello Nature, 
Brännbollsyran) eller förstärkts (ER, International Office, Umeå Open). En 
internationaliseringstanke har genomsyrat samtliga evenemang. Umeå studentkår:s 
kommunikationskanaler har använts på ett planerat och genomtänkt sätt.      

Genomfört under året 

Sprida information om studentlivets historia i Umeå. 

- Berättat kort om studentlivets historia i Umeå vid några enstaka tillfällen, e.g. 
klassrumsbesök i början på terminen och välkomstveckan för internationella studenter.   

Samverka med Enheten för externa relationer (ER) vid Umeå universitet, samt Umeå 
kommuns näringslivsservice för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare. 

- Planerat och genomfört sammanlagt 6 Räkmacka-evenemang under året, i samarbete med 
ER, Umeå kommuns näringslivsservice, UMS och NTK. 

Upprätta samverkansråd med Umeå kommun. 

- Inte upprättat ett formellt samverkansråd, men haft kontakt med Umeå kommun vid ett 
antal tillfällen, bl.a. Räkmacka, guidade turer på campus för nya studenter i samarbete 
med Visit Umeå och planering av en föreläsning där Umeå kommun var inbjuden som 
talare i egenskap av arbetsgivare. 

- Umeå studentkår träffade också kommunledningen där samverkan parterna emellan 
diskuterades och analyserades. 

Verka för att ett valborgsfirande vid huvudcampus genomförs årligen. 

- Träffat Kommunikationsenheten och sökt finansiering från Universitetsledningen för 
arrangemanget, men fått avslag. 

Genomföra välkomstmässan för våren. 

- Genomfört, samt varit med i planeringen om välkomstmässan för hösten. Påbörjat en 
”omflyttning” av idrottsutställare från Välkomstmässan till Hälsa på Campus, där vi 
ansvarar för Try it Out. 

Stärka kunskapen kring Umeå studentkår som organisation. 

- Ett arbete som sker på fortlöpande. Kunskap om vår organisation sprids i de flesta av alla 
formella delar som kårordförande utfört under året. 

- Utställningar har under året genomförts i Lindellhallen åtskilliga gånger och träffat 
studenter/informerat om Umeå studentkårs verksamhet och aktiviteter. 

Främja medlemsskapande och –riktade projekt. 

- Främjat värdet av medlemskapet inom ramen för samtliga aktiviteter genom specifikt 
inriktade aktiviteter och erbjudanden eller bättre erbjudanden till medlemmar. 
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Genomföra en vårbal i samarbete med NTK och UMS. 

- Umeå studentkår var projektledare för årets vårbal. 

Verka för ett breddat samarbete med kårerna i Vasa. 

- Genomfört en kårresa till Vasa under hösten med företrädare för presidiet samt från våra 
föreningar och sektioner. Bjudit in kårordförandena från Vasa till vårbalen. 

Medlemsorganisationen 

Genomfört under året 

Sektionerna ska utgöra en aktiv del av studentkårens utvecklingsarbete. 

- Genom fadderskapet, där varje person i arbetsutskottet är kontaktperson med en elelr 
flera sektioner, har kontakt knutits till sektionerna där en resa till Vasa tillsammans med 
sektionerna var den främsta arenan för sektionernas del av utvecklingen av Umeå 
studentkår 

Kårstyrelsen ska utgöra en aktiv del av sektionernas utvecklingsarbete. 

- Arbetet har under året varit trögt och inte fungerat väl förutom de beslut som 
kårstyrelsen är med och fattar rörande sektionernas utveckling och verksamhet. 

Genomföra årshögtid i april för de medlemmar som under året bidragit till studentkårens 
fortsatta utveckling. 

- Årshögtiden genomfördes tyvärr inte detta verksamhetsår. 

Medlemsvärvarstrategin bidrar till att utveckla Umeå studentkårs anslutningsgrad. 

- Fler medlemsvärvningsinsatser har genomförts under året. 

Se över, uppdatera, och översätta informationsmaterial som studentkåren riktar till sina 
studenter. 

- Uppdaterat och översätt en del material samt producerat all utåtriktad kommunikation 
under året både på svenska och engelska. 

Umeå studentkår avvecklar sitt engagemang i Blå Huset. 

- Avvecklat. Utflyttningsdatum för hyresgästerna satt till den 30:e september 2018. 
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KÅRSEKTIONER 
(Se även Bilaga 2: US struktur och påverkansvägar) 

Allmänt om kårsektioner 
Kårsektionerna utgör ryggraden i Umeå studentkårs struktur. Inom kårsektionerna samordnas 
studenter inom de flesta program samt fristående kurser som omfattas av Umeå studentkårs 
verksamhet. Då kårsektionerna även består av kårföreningar är det också i detta organisationsled 
som huvuddelen, ca: 90%, av alla aktiva återfinns. 

Kårens sektioner och föreningar har som huvudsaklig uppgift att bevaka utbildningarna inom 
sina respektive områden, genomföra mottagning av nya studenter samt arrangera studiesociala 
aktiviteter. 

Kårsektioner, kårföreningar och akademiska föreningar vid Umeå 

studentkår 

UmPe – UmePedagogerna 

Kårsektionen för studerande vid Lärarhögskolan 

Kårföreningar under UmPe:  

- Hectos - Gymnasielärarföreningen: Kårföreningen för lärarstudenter med inriktning 
mot högstadiet och gymnasiet (förutom idrott), studie- och yrkesvägledare samt för de 
som läser den kompletterande pedagogiska utbildningen och yrkeslärarprogrammet. 

- Tuff - Tidigare utbildning, förskola och fritidshem: Kårföreningen för lärarstudenter 
mot grundskolans tidigare år med undantag för idrott. 

- Smisk- Studenter med idrott som kompetens: Kårföreningen för lärarstudenter inom 
idrott. 

HumSek – Humanistiska sektionen 

Kårsektionen för studerande vid Humanistisk fakultet. 

Kårföreningar under HumSek: 

- Medium: Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och 
kommunikationsvetenskap samt journalistik. 

- WHB: Kårföreningen för studerande vid Konsthögskolan. 

- KEF: Kårföreningen för studerande vid Kulturentreprenörsprogrammet. 

- WeDigIt: Kårföreningen för studerande inom Arkeologi och museologi 

- SpLitt: Kårföreningen för studerande inom språk samt biblioteks- och 
informationsvetenskap.. 

- FOSA: Kårföreningen för studerande inom Filosofi och Samhällsanalys. 

- HumSamPro: Kårföreningen för studerande vid Humanistiskt samhällsvetarprogram 
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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. 

Samsek – Samhällsvetarsektionen 

Kårsektionen för studerande vid institutionen för Kostvetenskap, Statsvetenskap, Geografi och 
ekonomisk historia, Socialt arbete, Restauranghögskolan 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. 

Kårföreningar under Samsek: 

- Nordpol: Kårföreningen för studerande vid Politicesprogrammet, 
Samhällsvetarprogrammet, Internationell kris- och konflikthantering, 
Statistikerprogrammet samt friståendekursare i statistik, statsvetenskap, genusvetenskap 
samt freds- och konfliktstudier. 

- Cibus: Kårföreningen för studerande vid institutionen för kostvetenskap. 

- Umsys: Kårföreningen för studerande vid institutionen för informatik som ej läser BIT-
programmet. 

- Sosum: Kårföreningen för studerande vid institutionen för socialt arbete. 

- Geografiska föreningen: Kårföreningen för studerande inom kulturgeografi, turism och 
samhällsplanering. 

- GSF: Kårföreningen för studerande vid Restauranghögskolan. 

BetSek – Beteendevetarsektionen 

Kårsektionen för studerande inom beteendevetenskap. 

Kårföreningar under Betsek: 

- BIT-föreningen: Kårföreningen för studerande vid programmet i Beteendevetenskap 
med inriktning mot IT-miljöer. 

- IVF – Idrottsvetenskapliga föreningen: Kårföreningen för studerande vid 
Idrottsvetenskapliga programmet samt Tränarprogrammet. 

- Kogvetum: Kårföreningen för studerande vid Kandidatprogrammet för 
kognitionsvetenskap. 

- PLUM: Kårföreningen för Personalvetarna i Umeå. 

- Psykologiska föreningen: Kårföreningen för studerande vid något av 
psykologprogrammen samt fristående kurser i psykologi. 

- SOFUM: Sociologiföreningen. 
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DokSek – Doktorandsektionen 

Kårsektionen för studerande på forskarutbildningsnivå. 

Kårföreningar under DokSek: 

- HumDok – Humanistiska doktorandföreningen: Kårföreningen för doktorander 
inom humaniora. 

- SamDok – Samhällsvetenskapliga doktorandföreningen: Kårföreningen för 
doktorander inom samhällsvetenskap. 

- DUV – Doktorandföreningen i Utbildningsvetenskap: Kårföreningen för 
doktorander inom utbildningsvetenskap. 

Akademiska föreningar: 

ASSU – Akademiska Schacksällskapet Umeå: Akademiska föreningen för schackintresserade. 

Umeå Theatre Company: Akademisk förening för framförande av teater. 



Verksamhetsberättelse 
Kårstyrelsen 17/18 
2018-11-08 
 

 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6 
907 36 Umeå 

Sidan 20 av 24 

STIFTELSER OCH BOLAG 

Kårhusstiftelsen 
Umeå studentkår är ensam stiftare av Kårhusstiftelsen (tidigare Stiftelsen Pålebacken, grundad 
1997) vars främsta uppgift är att förhyra lokaler och främja kårhusverksamhet. Styrelsen består av 
ledamöter och ersättare utsedda av kårfullmäktige samt kanslichefen som är adjungerad 
sekreterare. Kårhusstiftelsen har också som uppgift att stödja studentnyttan på de olika 
Campusområdena.  

Kårhusstiftelsen har under året bland annat arbetat med den fortsatta reformen av stiftelsen för 
att göra den mer fristående från Umeå studentkår och därmed möjliggöra ett större fokus på den 
egna kärnverksamheten. Några av de frågor som har avhandlats har handlat om: 

- Försäljning av utköp av tidigare införskaffade inventarier: Bland annat så har ljud & ljus 
sålts i syfte att frigöra lagerutrymme. Dessutom har ett gammalt leasingavtal kring 
kassasystemavslutats i syfte att inte ha återkommande kostnader för detta. 

- Stiftelsens förordnande har reviderats vilket bland annat innebär att Umeå studentkårs 
Inspektor samt Proinspektor ej läångre sitter i stiftelsens styrelse, Umeå studentkår utser 
inte längre revisor för stiftelsen och det är ej heller givet att Umeå studentkårs ordförande 
också ska vara ordförande för stiftelsen. 

- Våren 2016 påbörjades ett projekt för att få till ett nytt Kårhus på Umeå universitet. Detta 
arbetet har intensifierats under främst våren 2018 och byggnation är planerad till våren 
2019. 

- Mot slutet av våren 2018 började frågan kring framtida kontorslokaler för Umeå 
studentkår aktualiseras för att dels kunna öka närheten till studenterna ytterligare. 

Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond, SJCKMS 
En annan viktig uppgift som Umeå studentkår har är att förvalta SJCKMS, den så kallade 
Kempefonden. Under perioden 1960-1963 fick Umeå studentkår två donationer från familjen 
Kempe som placerades i en stiftelse för stöd till forskning. Under åren har fonden växt till den 
största i Sverige som förvaltas av en studentkår. I stiftelsens styrelse sitter erfarna forskare från 
Umeå universitet, ledamöter ifrån kårstyrelsen samt två adjungerade tjänstemän. 

Stiftelsens uppdrag är att efter inkomna ansökningar granska och bevilja medel till 
forskarstudenters olika projekt. I vissa fall beviljas också studenter på magisternivå och studenter 
med ekonomiska problem resurser ifrån fonden, detta har dock blivit allt mer ovanligt med åren. 

Under verksamhetsåret beviljades 78 ansökningar, med ett totalt belopp motsvarande  
ca: 1 miljoner kronor. Den ekonomiska förvaltningen av fondens medel sköts utav Swedbank 
Robur. Under verksamhetsåret har portföljen haft en svagare utveckling jämfört med 
verksamhetsåret 16/17. 
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Stiftelsen universitetshallen 
Stiftelsen Universitetshallen grundades 1982 av Umeå studentkår, Umeå universitet samt 
Idrottsklubben Studenterna Umeå (IKSU). Dess syfte är att förhyra och förvalta IKSU lokaler på 
ett sådant sätt att det kommer universitetets anställda och studenter till del. 

Under året har stiftelsen fortsatt arbetat med framtida hyresavtal för stiftelsen samt den klätterhall 
som är planerad att vara klar verksamhetsåret 18/19. 

Folkuniversitetet 
Umeå studentkår är tillsammans med Umeå universitet och Folkuniversitetsföreningen stiftare till 
Folkuniversitetet Norr 1970. Huvudverksamheten består av kurser inom olika ämnen, 
uppdragsutbildningar samt gymnasieskoleverksamhet. Under året har stiftelsen ekonomiska 
situation haft ett stort fokus där vikande siffror inom vissa utbildningar påverkat stiftelsens 
ekonomi negativt. Arbetet mot Campus har däremot fortsatt där en ny person tillträdde under 
våren 2018 i syfte att öka Folkuniversitetets närvaro på campus. 

Stiftelsen studenthälsan 
Stiftelsen studenthälsan i Umeå stiftades 1994 av den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå 
som dessförinnan bedrivit studenthälsovården i Umeå. Stiftelsen bildades som en följd av att 
huvudmannaskapet för studenthälsovården flyttades från studentkårerna, och universitet och 
högskolor fick ett större ansvar att tillgodose behovet av hälsovård för sina studenter. Den 1 april 
2004 övertog Umeå universitet studenthälsovårdsverksamheten från stiftelsen. Stiftelsen övergick 
nu från att vara en verksamhetsstiftelse till att bli en avkastningsstiftelse. Syfte med stiftelsen är 
att främja sjuk- och hälsovård bland Umeås studenter genom kontanta bidrag till olika 
hälsofrämjande projekt.  

Under verksamhetsåret så har stiftelsen haft en fortsatt skakig portföljutveckling och arbete pågår 
för att få ett avtal med en portföljförvaltare. Totalt inkom 8 ansökningar under året varav 5 
ansökningar beviljades ett totalt belopp om 33 441 kronor i stipendier. 

Kårmedia i Umeå AB 
Kårmedia i Umeå AB är Umeå studentkårs och NTK:s gemensamma aktiebolag som löpande ger 
ut studenttidningen Vertex och driver vertex.nu. Kårmedia är i allt annat och redaktionellt 
fristående från kårerna.  

Kårmedia AB drogs under verksamhetsåret med problematisk ekonomi och diskussioner har 
förts kring olika möjliga lösningar för att stärka upp bolaget. Vertex genomgick dessutom en stor 
förändring från vårterminens början, med färre nummer per år men med ett ökat fokus på ett 
magasinformat som ska vara mer relevant för läsarna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Medlemsantal 1998-2018 och valdeltagande 1998-2018 
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Bilaga 2: US struktur och påverkansvägar 

Struktur 

Umeå studentkår står på tre ben. Det ena är den partipolitiska delen som tillsätts via kårval. Det 
andra benet är kårens sektioner och föreningar vars styrelser tillsätts via årsmöten/årsstämmor. 
Till kårsektionerna finns dessutom ett 25-tal kårföreningar som är kårens koppling ut till program 
och fristående kurser. Det tredje benet är de stiftelser och bolag som Umeå studentkår sitter i. 

Påverkansvägar 

Umeå studentkår jobbar i tre led. Mot Umeå universitets centrala delar arbetar kårstyrelsen med 
att påverka de universitetsövergripande frågorna. På fakultetsnivå jobbar främst kårsektionerna 
med de frågor som rör en fakultets område. På institutions- och programnivå jobbar våra 
kårföreningar. 
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Bilaga 3: Anställda och arvoderade under 2017/2018 
Umeå studentkårs kansli 

Arbetsutskottet samt av kårstyrelsen valda arvoderade: 

Daniel Lindblom: Kårordförande med ansvar för verksamhetsledning 

Mimmi Rönnqvist: 1:e Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor 

Behnam Golpayegani Fard: 2:e vice kårordförande med ansvar för lika villkor och arbetsmiljö 

Michele Cicchetti: Ansvarig för medlemsnytta 

Daniel Theander: Politisk sekreterare (påbörjade sitt uppdrag 2018-01-15) 

Kansli: 

Stefan Brattlöf: Kanslichef, ekonomiansvarig, utredare (100%) 

Ulrika Hoffrén: Kanslist, medlemsservice och information (100%) 

Henrik Bjelkstål: Informationssekreterare (100%) 

Veikko Karjalainen: Kamrer, ekonomi (100%) 

Atif Üzum: Vaktmästare, posthantering (50%) 

Arvoderade på fakultetsnivå 

Lärarhögskolan 

Hanna Notsten: Studentombud UmPe (avslutade sitt uppdrag 2017-09-30) 

Kristel Torgrimsson: Studentombud UmPe (påbörjade sitt uppdrag 2017-09-01) 

Humanistiska fakulteten 

Elsa Lidholm: Studentombud HumSek 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Lovisa Svensson: Studentombud SamSek/JF-sektionen (avslutade sitt uppdrag 2017-12-31) 

Nelly Fernström: Studentombud SamSek/JF-sektionen (påbörjade sitt uppdrag 2018-01-01) 

Frida Annuswer: Studentombud Betsek/HHUS 



















 
2018-12-04 
Underlag 
Daniel Lindblom 
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KOMMENTARER TILL ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 17/18 
Undertecknad har ej möjlighet att delta vid Ansvarsfullmäktige 5 december men vill ändå delge 
kårfullmäktige kompletterande kommentarer till årsredovisningen för verksamhetsåret 17/18. Vidare så 
kommer en slutlig, underskriven årsredovisning att delges församlingen längre fram. 

Angående resultaträkning 
Umeå studentkår gör även 17/18 ett positivt resultat, liksom de senaste åren. I årsredovisningen kan det se 
ut som att omsättningen har minskat drastiskt från verksamhetsåret 16/17, detta förklaras däremot med 
att två av kårens tidigare kårsektioner, den i Sollefteå respektive Skellefteå, ej längre hade sådan ställning 
under 17/18 och därmed så har deras ekonomiska utfall inte räknats in i årets resultat. 

Kårsektionerna har en fortsatt stabil ekonomi (se Not 7 på sid.7) även om resultatet på sektionsnivå är 
svagt nedåt. 

Då kårens totala omsättning har minskat, mot bakgrund av att vi ej längre räknar in två gamla sektioner, så 
har den studentfackliga grenens andel av omsättningen ökat något. 

När vi tittar på intäktssidan så är medlemsintäkterna fortsatt starka och medlemsantalet ligger stabilt. Våra 
kanslikostnader har också minskat något, främst på grund av lägre lönekostnader då en anställning 
avslutades 16/17 (se Not 1 på sid.6). Vi har däremot gjort stora inköp av bland annat höj- och sänkbara 
skrivbord vilket har ökat på våra avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Vidare så har vi haft bra 
utdelning på vår portfölj som ger bra finansiella intäkter. 

Angående balansräkning 
Våra materiella anläggningstillgångar har under året ökat i värde, dels på grund av inköpen av tidigare 
nämnda skrivbord, dels för att vi mot slutet av året fick information om att Umeå studentkår sedan starten 
har varit ägare till en bit mark i Klabböle utanför staden. Marken är på c:a 2900 kvadratmeter och har i 
balansräkningen värderats till köpepriset som var 600kr. 

På den finansiella sidan ser vi att vår portfölj har haft en positiv värdetillväxt under året. Dock så har 
placeringen inte analyserats djupare vilket bör göras framöver för att ha en så god placering som möjligt. 

Kårens egna kapital har minskat mot verksamhetsåret 16/17 vilket till stor del beror på de sektioner som 
ej längre omfattas av kårens ekonomi. 

Under 17/18 gjorde vi dessutom stora utrangeringar av gammalt kontorsmaterial (se Not 2 på sid.6) då 
upptäckten gjordes att vi ännu ej hade bokat bort inköp som gjorts 1992-2003. Detta är nu justerat och 
vår inventarieförteckning är nu mer aktuell. 

Slutord 
Kårstyrelsen för verksamhetsåret 17/18 vill tacka kårfullmäktige för det förtroendet vi var satta att förvalta 
under året. Vi hoppas och tror att vi har gjort det på ett, för organisationen, bra sätt som har bidragit till 
fortsatt stabil verksamhet även i framtiden. 

 

 

Daniel Lindblom, Kårordförande 17/18 










