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PRESIDIET INFORMERAR 
Erik Vikström, ordförande 
 

”Jag frågade honom varför han är präst, och han svarade att om man måste arbeta för någon så är en frånvarande 
chef det allra bästa” – Jeanette Wintersson 

Denna vårtermin har många timmar spenderats på resande fot. Det har varit väldigt givande men 
samtidigt väldigt krävande. Jag har åkt med universitetets ledning på föreläsningar, workshops och 
konferenser. Samtidigt har även den nationella studentrörelsens olika organ haft träffar som jag åkt 
på som en representant för Umeå Studentkår. Nu senast i februari i Flemingsberg, Huddinge 
kommun. Dessutom har studentkåren genomfört en fantastisk konferens på Vasalines båt till Vasa 
för kårföreningarnas styrelser. 

  

På hemmaplan så är det främst det vardagliga arbetet och arbetssysslorna som tar upp mycket av 
ens tid på kontoret. Jag skriver parallellt med detta ett överlämningsdokument som är tänkt att ges 
till min efterträdare. Det är tre månader kvar av detta fantastiska äventyr, och jag börjar redan 
fundera på i vilken omfattning jag ska börja ta farväl- Det är ju precis nu som jag börjat förstå 
allting!  

Sedan senaste kårstyrelsesammanträdet hade vi ett kårfullmäktigemöte, men som tyvärr inte blev 
beslutsmässigt. Det var tråkigt att vi var tvungna att ställa in det, men tur i oturen så han jag därmed 
vara med på en middag med universitets styrelse. Nätverkande är i regel sjukt töntigt, och det är 
jag absolut den första att erkänna, … men det är också alldeles väsentligt för ett sådant här uppdrag.   

  

Vidare så har jag, under det senaste veckorna, bland mycket annat: 

• Närvarat på Umeå universitetsstyrelses sammanträde.  
• Sammanträtt med ”Projektet” i Uppsala samt ett antal videokonferenser.  
• Närvarat på UmU:s budgetkommittés sammanträde inför kommande budgetarbete 2020. 
• Närvarat på styrelsemöte med Kårmedia AB.  
• Varit talare på ”bussines Arena Sweden”.  
• Medverkat på studentkårens Vasa-konferens. 

  

Jag vill avslutningsvis uttrycka min stolthet och glädje över att vi sammanställt kårstatusansökan 
och lämnat in den till universitetet. 
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Alexander Haraldh, första vice ordförande 
 
Arbetat med: 
Studentfackliga tisdagsluncher, inslag i P4 om lärarledd tid och i övrigt löpande arbete.  
 
Återrapportering.  
Universitetsbiblioteket äskar om central finalserien för de kurser/stöd de erbjuder i t.ex. 
akademisk skrivande. Bildmuseet önskar att i omorganiseringen av konstnärligt campus bli 
passerade direkt under universitetsledning/styrelse, just nu och enligt nuvarande förslag är de 
placerade under HumFak. Arbetsgruppen för omprov vid särskilda examinationsformer 
kommer presentera ett förslag som innebär att studenter ska erbjudas ett omprov innan kurs kan 
bli ett behörighetskrav för fortsatta studier inom program, undantag kommer kunna göras för 
VFU/praktik-kurser.  
 
GUPP  

• Utsett vinnare av Umeå studentkårs Pedagogiska pris och Studievägledarepriset.  

 
GutBev – Grundutbildnings bevakning är ett samarbetsorgan mellan kårerna 

• Under senaste mötet lyfter önskemål om att ha ett till arbetsforum mellan kårerna, 

detta då många frågor som inte lämpar sig för GutBev hamnar i GutBev.  

• Studentkårsskrivelsen 

 
DokSek 

• Varit ordförande för DokSek årsmöte.  

• Mål för kommande verksamhetsår är att revidera sektionens stadgar.  
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Marcus Persson, andra vice ordförande 
 

Sedan förra FUM har jag, tillsammans med mottagningsgruppen knutit ihop säcken för den 
kommande mottagningsutbildningen. Kick off´en blev genomförd den 13e mars och vi från US 
fick ihop 293st närvarande ansvariga för höstens mottagande. Att konsultgruppen och 
påverkansgruppen make equal var med uppfattade jag som ett positivt framsteg i 
mottagningsutbildningens innehåll. Något som jag tror gjorde att det var positivt var att det fanns 
kvar energi ”i rummet” även fast klockan var 20.00. Nu kommande är det HLR och fördjupnings 
pass som kommer ske och jag hoppas de blir lika som deltar. Det planerade samarbetet med vår 
teaterförening verkar bli något försenat, då de har haft interna förändringar och omstruktureringar. 
Dock har vi kvar allt förarbete med filmerna, så de är bara att köra igång igen när teatergruppen 
kommit på fötter igen.  

Policyarbetet går framåt och en revidering av 2 policys kommer tas nu upp på FUM och då jag kan 
jag säga att min början att se över dessa givit frukt och en av klarad uppgift som flera i korridoren 
har jobbat på bra med, samt det inkluderat sektionerna som givit input och fått sin röst hörd.  

När jag inte gjort dessa saker har jag fortsatt stötta de andra när de haft behov och tror jag kunnat 
hjälpa när de haft de stressigt. Samt också närvarat på föreningars möten för att fortsätta visa att 
kåren centralt finns där för dem och det är lätt ta kontakt med oss. 

Har genomfört en lunchföreläsning om hur det var som ensam kvinna i sin bransch och 
entreprenör, navigera sig igenom en mansdominerad industri i Sydafrika, inspirerat av metoo 
rörelsen. Tyvärr deltog inte så många men de som närvarade tyckte de var en bra föreläsning. 

Ett nytt projekt jag börjat spåna på är ett större event för alla i kåren under mottagningen, men mer 
än så kan jag inte riktigt säga. Jag har nog tid för detta då mottaningsarbetet är i princip klart och 
nu är de bara några kvällar kvar att arbeta med det. 
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Denna ordning reglerar arbetet för Umeå studentkårs valberedning. Ordningen har fastställts av 
kårfullmäktige den 20 februari 2019. 

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. 

I det fall att kandidat, som har blivit vald som ledamot eller ersättare till kårfullmäktige, vid 
kårfullmäktigesammanträde även väljs till plats i kårstyrelsen, ska personen frånträda sin plats i 
kårfullmäktige i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 8 kap. 14.3§. 

Den som frånträder sin plats ska ersättas av annan ledamot eller ersättare i enlighet med Umeå 
studentkårs stadgar 9 kap 24-27§§. 

Röstningsförfarande 

Valet sker genom Umeå studentkårs nätbaserade val- och enkätsystem. 

Medlem kan som mest avlägga lika många röster som antalet mandat i medlemmens valkrets. Varje 
medlem kan som mest lägga en röst per kandidat. 

Samtliga erlagda röster har samma värde och rangordning av röster får ej förekomma.  

Medlemmar som inte vill rösta på kandidater ska ha möjlighet att rösta blankt.  
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Stoppdatum för genomförande 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. Saknas 
överenskommelse senast vid detta datum, får valberedningen fastställa datum för valkretsen.  

- 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 nästkommande arbetsdag efter kårvalets avslut i respektive 

valkrets och publiceras samma dag på kårvalets officiella hemsida. 
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Senast 31 maj: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs höstfullmäktige. 

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

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 nästkommande arbetsdag efter extravalets avslut i aktuell valkrets 

och publiceras samma dag på kårvalets officiella hemsida. 



Ordning 
Emelie Häger 
Valberedningens ordförande  
2019-02-11 

Umeå studentkår  

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå Sidan 6 av 6 

    

 

Senast 2 arbetsdagar efter extravalets avslut: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs närmast följande kårfullmäktige. 

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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Denna ordning reglerar arbetet för Umeå studentkårs valberedning. Ordningen har fastställts av 
kårfullmäktige den 20 februari 2019. 

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. 

I det fall att kandidat, som har blivit vald som ledamot eller ersättare till kårfullmäktige, vid 
kårfullmäktigesammanträde även väljs till plats i kårstyrelsen, ska personen frånträda sin plats i 
kårfullmäktige i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 8 kap. 14.3§. 

Den som frånträder sin plats ska ersättas av annan ledamot eller ersättare i enlighet med Umeå 
studentkårs stadgar 9 kap 24-27§§. 

Röstningsförfarande 

Valet sker genom Umeå studentkårs nätbaserade val- och enkätsystem. 

Medlem kan som mest avlägga lika många röster som antalet mandat i medlemmens valkrets. Varje 
medlem kan som mest lägga en röst per kandidat. 

Samtliga erlagda röster har samma värde och rangordning av röster får ej förekomma.  

Medlemmar som inte vill rösta på kandidater ska ha möjlighet att rösta blankt.  
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Stoppdatum för genomförande 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. Saknas 
överenskommelse senast vid detta datum, får valberedningen fastställa datum för valkretsen.  

- 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 nästkommande arbetsdag efter kårvalets avslut i respektive 

valkrets och publiceras samma dag på kårvalets officiella hemsida. 
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Senast 31 maj: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs höstfullmäktige. 

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

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 nästkommande arbetsdag efter extravalets avslut i aktuell valkrets 

och publiceras samma dag på kårvalets officiella hemsida. 
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Senast 2 arbetsdagar efter extravalets avslut: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs närmast följande kårfullmäktige. 

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. 



 

Dagordning JF årsmöte 2019-02-05 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Juridiska föreningens ordförande Fanny Jutered förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2. Mötets vederbörliga utlysande 
- Utlyst 2019-01-22, kompl. handlingar 2019-01-31 
Mötet ansågs vara vederbörligt utlyst. 
 
§ 3. Val av mötesordförande 
Fanny Jutered valdes till mötesordförande. 

 
§ 4. Val av mötessekreterare 
Emma Aminy valdes till mötessekreterare. 

 
§ 5. Val av två justerare 
Daniel Stormlund och Amanda Alwall valdes till mötesjusterare. 

 
§ 6. Val av två rösträknare 
Mattias Svanström och Emelié Häger valdes till rösträknare. 

 
§ 7. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§ 8. Utdelning av engagemangsgåvor 
Engagemangsgåvor delades ut.  



§ 9. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 17 personer 
 

§ 10. Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Verksamhetsberättelser presenterades av respektive styrelseledamot. 
 

§ 11. Ekonomisk redovisning 

- Bilaga 1 

Resultat- och balansräkningen för året (se bilaga 1) presenterades av ekonomiansvarig. 

 

§ 12. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
- Bilaga 2 
Revisionsberättelse för det gångna året presenterades av ekonomiansvarig. 

 
§ 13. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna 
verksamhetsåret 
-          (Enligt bilaga 1) 
Balans- och resultaträkning för det gångna året fastställdes. 
  
§ 14. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret gavs till den avträdande styrelsen. 
  
§ 15. Beslut om budget 
-          Bilaga 3 
Juridiska föreningens budget för 2018 enligt bilaga 3 fastställdes efter korrigering från 
ekonomiansvarig.  

  
§ 16. Beslut om fastställande av medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 0 kr. 

  
§ 17. Val av revisor 
-          Styrelsen föreslår Emil Andersson-Junkka, student vid Handelshögskolan, HHUS 
konsultgrupp. 
Emil Andersson-Junkka valdes till revisor. 
 



§ 18. Val av styrelse 
Styrelse för kommande verksamhetsår fastställdes till: 
Fanny Bergqvist, ordförande. 
Sara Curan, vice ordförande. 
Emelié Häger, ekonomiansvarig. 
Olle Götefelt, marknadsansvarig. 
Anton Okic, utbildningsansvarig. 
Emma Aminy, informationsansvarig. 
Rasmus Nilsson, sportmästare. 
Amanda Alwall, klubbmästare. 
Mattias Svanström, ordförande juriststudenternas rådgivning (JR). 
Daniel Stormlund, chefredaktör de Facto. 
Styrelsen för kommande verksamhetsår godkändes av årsstämman.  

 
§ 19. Val av firmatecknare 
Fanny Bergqvist och Emelié Häger valdes som firmatecknare för 2019. 

  
§ 20. Beslut för ordförande och ekonomiansvarig att uppta kredit 
Mötet beslutade att ordförande och ekonomiansvarig kan uppta kredit om 40 000 kr.  

  
§ 21. Beslut om ändring av stadgarna 
- Bilaga 4 
Majoriteten av stämman röstade för att bifalla motionen i sin helhet. 

  
§ 22. Val av valberedning 
Anton Lindahl, Anna Johansson och Oscar Jantzen valdes till valberedningen för 2019.  
  
§ 23. Mötets avslutande 

Juridiska föreningens ordförande Fanny Jutered förklarade mötet avslutat. 

 
Vid protokollet, 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 

Justerat, Daniel Stormlund Justerat, Amanda Alwall 
Chefredaktör för de Facto Klubbmästare 
 
 
 



Bilaga 1 - Resultat- och balansräkning  

 



 



 



 
 



Bilaga 2 - Revisionsberättelse  

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 - Budget 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 4 - Motion om ändring av stadgarna  

 



 

 

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR  

 

• §12.2.1 Möten – Omformulering av röstningsramar, punkterna 34, 52 och 72. 

Nuvarande: §34. Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske 

med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller 

fler än hälften en majoritet av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som 

erhållit flest röster. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

Föreslagen ändring: § 34., 52. Omröstning på årsmötet/stormötet ska ske öppet. Omröstning i 

personfrågor ska ske med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den 

mening som erhållit majoritet av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den 

mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal skiljer lotten.  

Nuvarande: § 72. Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske 

med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller 

fler än hälften en majoritet av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som 

erhållit flest röster. Vid lika röstetal äger ordförande den avgörande rösten förutom vid 

personval där lotten avgör. 

Föreslagen ändring: § 72. Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor 

ska ske med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som 

erhållit majoritet av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som 

erhållit flest röster. Vid lika röstetal äger ordförande den avgörande rösten förutom vid 

personval där lotten avgör. 

• §12.2.2 Valberedningen – Krav på kårmedlemskap & rättning av felskrivning 

Nuvarande: §54. Det åligger valberedningen att föreslå personer för val på årsmötet. 

Föreslagen: §54. Det åligger valberedningen att föreslå personer med krav på 

kårmedlemskap för val på årsmötet. 

Nuvarande: §57. Valberedningen bör anslå förslag på personer för val på årsmötet sju (7) 

dagar innan stormötet. 



Föreslagen ändring: §57. Valberedningen bör anslå förslag på personer för val under årsmöte 

respektive stormöte sju (7) dagar innan mötet i fråga. 

 

• §12.2.3 Extra årsmöte/stormöte – Extrainsättning via styrelsebeslut. 

Nuvarande: §58. Styrelsen kan besluta att kalla till extra årsmöte/stormöte. Styrelsen ska 

kalla till extra årsmöte/stormöte om en tiondel av medlemmarna eller tre (3) av sektionens 

kårföreningar så begär. 

Föreslagen ändring: Extra årsmöte/stormöte §58. Styrelsen kan besluta att kalla till extra 

årsmöte/stormöte. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte/stormöte om en tiondel av 

medlemmarna eller tre (3) av sektionens kårföreningar genom styrelsebeslut så begär. 

 

• §12.2.4 Styrelsen, allmänt – Specificering av presidieröstning. 

Nuvarande: §62. Ordförande, vice ordförande och kassör i sektionens styrelse är föreningsfria 

i bemärkelsen att dessa inte får representera eller rösta för en specifik förening eller en specifik 

grupp av medlemmar, och genom sina respektive uppdrag ta sektionens samtliga medlemmars 

intresse i beaktande. 

Föreslagen ändring: §62. Ordförande, vice ordförande och kassör i sektionens styrelse skall 

agera föreningsfria i bemärkelsen att innehavande av dessa poster ej får särbehandla enskild 

förening eller specifik grupp av medlemmar, så som att rösta partiskt, utan skall genom 

sina respektive uppdrag ta sektionens samtliga medlemmars intresse i beaktande. 

 

• §12.2.5 Medlemskap, Närvaro, rösträtt, omröstning – Specificering av 
medlemmars rättigheter. 

Nuvarande: §6. Medlem har rätt att… §33. Alla BetSeks medlemmar äger närvaro-, yttrande-, 

förslags- och rösträtt på årsmötet. §51. Alla BetSeks medlemmar äger närvaro-, yttrande-, 

förslags- och rösträtt på stormötet…  

Föreslagen ändring: §6. Medlemmar, och endast medlemmar, har rätt att… §33. Alla 

BetSeks medlemmar, och endast medlemmar, äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt 

på årsmötet. §51. Alla BetSeks medlemmar, och endast medlemmar, äger närvaro-, 

yttrande-, förslags- och rösträtt på stormötet…  

 

• §12.2.6 Närvaro, omröstning, jäv – Anmälan av jäv. 

Nuvarande: §73. Styrelseledamot får inte närvara vid handläggning av eller beslut i ett ärende 

som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon, 

eller någon annan närstående. 

Föreslagen ändring: §73. Styrelseledamot får inte närvara vid handläggning av eller beslut i ett 

ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller 

syskon, eller någon annan närstående. Styrelseledamot äger själv skyldighet att anmäla jäv. 

 

• §12.2.7 Närvaro, omröstning, jäv – Ny punkt: Ställföreträdande. 

Föreslaget tillägg: § XX. Om ordförande och vice ordförande ej är närvarande kan annan 

presidiemedlem, kassör eller studentombud, agera ställföreträdande mötesordförande under 



styrelsemöten. Vid lika röstetal och ordförande ej är närvarande bordläggs beslut till 

nästkommande möte.  

 

 

 



Budget för verksamhetsåret 1819
Konto Intäkter Budget  1/7-31/12 Utfall 1/7-31/12 Budget 18/19 Revidering 18/19

Medlemsavgifter

3010 Enterminsmedlemskap: Campus 245 100 kr 249 320 kr 430 000 kr 430 000 kr

3014 Flerterminsmedlemskap: Campus 560 000 kr 570 683 kr 1 120 000 kr 1 120 000 kr

3013 Enterminsmedlemskap: Distans 28 600 kr 27 300 kr 55 000 kr 55 000 kr

3015 Flerterminsmedlemskap: Distans 46 750 kr 46 899 kr 85 000 kr 85 000 kr

3011 Alumnimedlemskap 16 250 kr 6 900 kr 25 000 kr 25 000 kr

3012 Baskort utan medlemskap 16 250 kr 9 490 kr 25 000 kr 25 000 kr

Summa medlemsavgifter 912 950 kr 910 592 kr 1 740 000 kr 1 740 000 kr

Kårstatusrelaterade intäkter

3110 Statsanslag 567 500 kr 567 088 kr 1 135 000 kr 1 140 000 kr

3120 Tjänsteköp från Umeå universitet 644 500 kr 665 439 kr 1 289 000 kr 1 295 000 kr

3130 Tjänsteköp från fakulteter/lärarhögskolan 730 000 kr 729 992 kr 1 460 000 kr 1 468 000 kr

Summa kårstatusrelaterade intäkter 1 942 000 kr 1 962 519 kr 3 884 000 kr 3 903 000 kr

Tjänsteintäkter

3610 Tjänsteköp 275 000 kr 276 925 kr 275 000 kr 275 000 kr

3630 Samarbeten 368 000 kr 390 000 kr 460 000 kr 460 000 kr

3620 Lönebidrag 100 000 kr 106 339 kr 250 000 kr 250 000 kr

3845 Externa relationer/ reklam 18 000 kr 7 278 kr 120 000 kr 120 000 kr

Summa tjänsteintäkter 761 000 kr 780 542 kr 1 105 000 kr 1 105 000 kr

Övriga intäkter

3530 Övrigt 5 500 kr 3 455 kr 10 000 kr 10 000 kr

3547 Loppis 17 500 kr 19 578 kr 35 000 kr 35 000 kr

Försäljning kårexpeditionen 72 000 kr 82 109 kr 160 000 kr 160 000 kr

2851 Kårobligatoriefonden 0 kr 0 kr 37 015 kr 37 015 kr

8020 Finansiella intäkter 20 000 kr 44 394 kr 20 000 kr 20 000 kr

3800 Hyresintäkter 32 500 kr 80 518 kr 65 000 kr 65 000 kr

Summa övriga intäkter 147 500 kr 230 054 kr 327 015 kr 327 015 kr

Summa intäkter 3 763 450 kr 3 883 706 kr 7 056 015 kr 7 075 015 kr

Kommentar avseende 3110, 3120, 3130:
Justering i enlighet med tjänsteköpsavtal 



Konto Kostnader Budget  1/7-31/12 Utfall 1/7-31/12 Budget 18/19 Revidering 18/19

Personal

5012 Löner, tillvidareanställda 721 606 kr 725 203 kr 1 503 345 kr 1 503 345 kr

5020 Löner, timanställda 17 500 kr 10 920 kr 25 000 kr 25 000 kr

5600 Arbetsgivaravgifter 236 093 kr 205 603 kr 454 024 kr 454 024 kr

Summa personal 975 198 kr 941 726 kr 1 982 369 kr 1 982 369 kr

Personalomkostnader

5710 Alecta/Collectum 42 500 kr 33 270 kr 85 000 kr 85 000 kr

7310 Kompetensutveckling 3 750 kr 312 kr 15 000 kr 15 000 kr

7320 Personalvård 12 500 kr 14 158 kr 25 000 kr 25 000 kr

7321 Företags/ Friskvård 37 500 kr 40 741 kr 25 000 kr 25 000 kr

7322 Arbetsmiljö 22 500 kr 5 441 kr 45 000 kr 15 000 kr

7330 Arbetsgivaralliansen 0 kr 0 kr 10 000 kr 10 000 kr

Summa personalomkostnader 118 750 kr 93 922 kr 205 000 kr 175 000 kr

Kansli

7111 Medlemsregister 32 500 kr 27 175 kr 65 000 kr 65 000 kr

7112 Porto / epost 10 000 kr 8 537 kr 20 000 kr 20 000 kr

7120 Mottagaravgifter/ Bankavg. 26 000 kr 21 925 kr 40 000 kr 40 000 kr

7147 Loppis 7 500 kr 5 720 kr 15 000 kr 15 000 kr

Inköp kårexpeditionen 67 500 kr 17 405 kr 135 000 kr 135 000 kr

7140 Övriga kostnader kansli 11 000 kr 7 428 kr 20 000 kr 20 000 kr

Summa kansli 154 500 kr 88 191 kr 295 000 kr 295 000 kr

Gemensamma kostnader

7510 Lokalhyra 245 000 kr 233 927 kr 490 000 kr 480 000 kr

7520 Telefoni 5 000 kr 5 219 kr 5 000 kr 5 000 kr

7540 Kontorsmaterial 5 000 kr 3 349 kr 10 000 kr 10 000 kr

7545 Kopiering/utskrifter 32 500 kr 42 423 kr 65 000 kr 55 000 kr

7560 Datorunderhåll/serverhyra 30 000 kr 4 440 kr 60 000 kr 15 000 kr

7810 Avskrivningar inventarier/maskiner 0 kr 29 528 kr 75 000 kr

7580 Övriga kostnader 5 000 kr 1 786 kr 10 000 kr 10 000 kr

7590 Lokalvård 12 500 kr 13 431 kr 50 000 kr 50 000 kr

Summa gemensamma kostnader 335 000 kr 334 103 kr 690 000 kr 700 000 kr

Kommentar avseende 7322:
Då avskrivningar av inventarier får ett eget 
kostnadskonto, så kan denna post skrivas
ned och fokusera på inköp för förbättrad 
arbetsmiljö.

Kommentar avseende ny post, 7810:
Avskrivningar har tidigare år enbart följt 
med i årsredovisningen och inbegriper 
avskrivningar på inventarier i form av 
möbler, datorer, skrivare osv..

Kommentar avseende 7560:
Då avskrivningar får ett eget kostnadskonto 
så läggs enbart mindre inköp på denna post.

Kommentar avseende 7510:
Mindre nedskrivning, anpassning till korrekt
hyra.

Kommentar avseende 7545:
Kostnaden för skrivaren flyttas till 7810 då 
kåren har tecknat ett nytt, förmånligt avtal där 



Konto Kostnader Budget  1/7-31/12 Utfall 1/7-31/12 Budget 18/19 Revidering 18/19

Förtroendevalda

5050 Arvode, presidium 413 145 kr 403 472 kr 826 290 kr 826 290 kr

5052 Arvode, studentombud 402 960 kr 402 960 kr 805 920 kr 805 920 kr

5650 Arbetsgivaravgifter 256 420 kr 253 384 kr 512 840 kr 512 840 kr

Summa förtroendevalda 1 072 525 kr 1 059 816 kr 2 145 050 kr 2 145 050 kr

Organisationsomkostnader

6005 Kårstyrelse, disp 15 000 kr 8 483 kr 30 000 kr 30 000 kr

6666 Projekt för kårens framtid 100 000 kr 0 kr 200 000 kr 150 000 kr

6006 Möteskostnader 2 500 kr 1 014 kr 5 000 kr 5 000 kr

7530 Resor 10 000 kr 4 927 kr 20 000 kr 20 000 kr

6004 Mottagningsutbildning 3 000 kr 0 kr 30 000 kr 30 000 kr

6010 Funktionärsregister 7 400 kr 5 626 kr 37 000 kr 37 000 kr

6003 Kompetensutv. Utb.bevakare 6 500 kr 0 kr 10 000 kr 10 000 kr

6012 Verksamhetsmedel Presidiet 25 000 kr 21 254 kr 50 000 kr 50 000 kr

6016 Kårbil 21 000 kr 18 906 kr 35 000 kr 35 000 kr

6019 SFS 10 000 kr 13 285 kr 25 000 kr 25 000 kr

7575 Redovisningstjänster Kempe+KHS 22 500 kr 22 126 kr 45 000 kr 45 000 kr

7570 Revision 0 kr -875 kr 20 000 kr 20 000 kr

7915 IKSU Friskvård studenter 165 000 kr 165 000 kr 330 000 kr 330 000 kr

Summa organisationsomkostnader 387 900 kr 259 746 kr 837 000 kr 787 000 kr

Informationskostnader

6812 Kårmedia AB 25 000 kr 26 441 kr 25 000 kr 25 000 kr

6810 Infomaterial 36 000 kr 20 878 kr 60 000 kr 60 000 kr

60-årsjubileum 0 kr 0 kr 20 000 kr 70 000 kr

6811 Annonsering/Reklam 24 000 kr 1 629 kr 30 000 kr 30 000 kr

Summa informationskostnader 85 000 kr 48 948 kr 135 000 kr 185 000 kr

Verksamhetsstöd

6960 Verksamhetsmedel kårsektioner 250 650 kr 254 590 kr 557 000 kr 557 000 kr

3020 Provision försäljning av kårmedlemskap 76 950 kr 78 102 kr 95 000 kr 95 000 kr

6014 Verksamhetsmedel sektionsnämnden 9 000 kr 19 732 kr 30 000 kr 30 000 kr

6015 Verksamhetsmedel Akademiska föreningar 0 kr 0 kr 10 000 kr 10 000 kr

6513 Kostnader akutlån 250 kr -1 047 kr 500 kr 500 kr

7117 Medlemsavgift SFS 0 kr 0 kr 55 000 kr 55 000 kr

Summa verksamhetsstöd 336 850 kr 351 377 kr 747 500 kr 747 500 kr

Kommentar avseende 6666:
Medel flyttas till jubileet.

Kommentar avseende jubileum:
Ökad satsning på jubileet.



Konto Kostnader Budget  1/7-31/12 Utfall 1/7-31/12 Budget 18/19 Revidering 18/19

Bostäder

7650 Blå huset: Hyreskostnad 0 kr 0 kr 0 kr

7655 Blå Huset: Omkostnader 10 000 kr 4 435 kr 10 000 kr 5 000 kr

Summa bostäder 10 000 kr 4 435 kr 10 000 kr 5 000 kr

Kårval

7719 Till valnämndens förfogande 1 000 kr 1 678 kr 5 000 kr 10 000 kr

Summa kårval 1 000 kr 1 678 kr 5 000 kr 10 000 kr

Summa kostnader 3 476 723 kr 3 183 942 kr 7 051 920 kr 7 031 920 kr

Preliminärt resultat 286 727 kr 699 764 kr 4 095 kr 43 095 kr

Kommentar avseende 7655:
Inga fler utgifter väntar.

Kommentar avseende 7719:
Viktigt att ha en något utökad budget då det 
är ett nytt kårval som genomförs.



 
2019-01-25 
Underlag 
Erik Vikström 
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KOMMENTARER AVSEENDE HALVÅRSUPPFÖLJNING AV BUDGET 18/19 

Intäkter 
Rubrik Kommentar 

Medlemsavgifter Följer budgeten väl. 

Kårstatusrelaterade 
intäkter 

Följer budgeten väl, däremot så har vi ännu ej fått slutsiffrorna för 
2018, vilket kan påverka posten något då en efterjustering ibland 
görs baserat på föregående års studentantal. 

Tjänsteintäkter Följer överlag budget väl. Externa relationer ligger något lågt, 
dock så väntas högre intäkter under våren, så posten ska 
förhoppningsvis komma ikapp budget de kommande månaderna. 

Övriga intäkter Ligger väsentligt bättre till än budget, främst på grund av något 
högre försäljning än beräknat, de finansiella intäkterna från 
fondportföljen ligger högre än budget samt att vi har fått en del 
hyresintäkter från Blå Huset under hösten som ej fanns med i 
budget. 



 
2019-01-25 
Underlag 
Erik Vikström 
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Kostnader 
Rubrik Kommentar 

Personal Något lägre kostnad på grund av främst lägre arbetsgivaravgifter 
då delar av personalstyrkan har nått pensionsålder. 

Personalomkostnader Det är främst posten arbetsmiljö/inventarier som ligger väldigt 
lågt då fler inköp numera läggs som avskrivningar 

Kansli Framförallt så har inköpskostnaderna legat mycket lågt då vi hade 
kvar biobiljetter från verksamhetsåret 17/18. Nya inköp kommer 
dock göras vilket medför en ökad inköpskostnad under våren. 

Gemensamma kostnader Det mesta följer budget väl. En ny skrivare är inköpt, men årets 
totalkostnad kommer ändå inte bli högre än budget då fler 
utskrifter från externa parter har gjorts och därmed ligger 
intäkterna för våren högre är beräknat. 

En större del av datorinköpen skrivs av över en treårsperiod 
vilket gör att de bokförs under 7810 istället. 

Kontot 7810 är ett avskrivningskonto som tidigare år inte har 
synts i budgeten utan har endast tagits med när årsredovisningen 
skapats. Förslaget är att posten ska in i ordinarie budgetarbete 
och att fler inköp som bör avskrivas, också ska bokföras på detta 
konto. 

Förtroendevalda Följer budgeten väl. Dock så kommer främst arvodeskostnaden 
för studentombud under våren vara något lägre än budget då vi 
har ett par studentombud som går ner i tid vid två tillfällen under 
terminen. 

Organisationsomkostnader Denna post är ofta svår att budgetera då mycket variationer kan 
ske inom den. Kontot 6019 ligger något högre än budget då det 
bland annat har varit medlemsmöte i Umeå under hösten samt 
många resor kopplade till SFS eller dess interna samarbetsorgan. 
Kontot förväntas dock följa budget väl sett över hela året.  

Noterbart är att inga medel från konto 6666 hittills har använts 
och i budgetrevideringen föreslås en omprioritering från konto 
6666 till 60-årsjubileet. 

Informationskostnader Ligger lägre än budget, däremot så väntas högre utgifter under 
våren på grund av jubileet. 

Verksamhetsstöd Följer budget väl. 

Bostäder Något lägre än budget. 

Kostnader kårval Följer budget väl. 



 
2019-01-25 
Underlag 
Erik Vikström 
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Halvårsresultat 
Halvårsutfallet ligger väsentligt bättre (+413 037 kr) än halvårsbudgeten, däremot så kan stora 
svängningar ske under våren, särskilt om t.ex. kontot 6666: Projekt för kårens framtid börjar 
användas fullt ut. Överlag ser ekonomin däremot väldigt bra ut och det mesta pekar mot ännu ett 
år med ett överskott. 

 



 
2018-12-10 
Frida Annuswer, Emilia Barsk 
Studentombud 
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JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 

Denna jämställdhetspolicy har till syfte att fungera som styrdokument för Umeå studentkårs 
jämställdhetsarbete. Vägen till en jämställd universitetsvärld är en process och en viktig del i denna 
är att integrera jämställdhetsarbetet i Umeå studentkårs samtliga verksamheter i enlighet med de 
principer som fastslås i denna policy. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar. 

Bakgrund 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 
alla väsentliga områden i livet. Studietiden är utan tvekan en väsentlig del av livet, vilket gör att en 
jämställd universitetsvärld bör vara något självklart. Vi på Umeå studentkår ska sträva efter att alla 
ska känna sig välkomna oberoende av genus. 

Vi på Umeå studentkår anser att bristande jämställdhet inte enbart är ett demokratiskt problem 
utan också ett betydande kvalitetsproblem. Mångfald inom studentgruppen, däribland 
könsfördelning, bidrar bland annat till olika synsätt på utbildningen, dess innehåll tillika i 
diskussioner i koppling till undervisningen. Genom att motverka en homogen syn på 
utbildningsfrågor och utbildningens innehåll kommer det på sikt avspeglas i resterande samhälle. 

  

Umeå studentkår, dess sektioner och föreningar ska verka för att: 

− Ingen student ska uppleva sig missgynnad på grund av sin könstillhörighet. 

− Inkludera och uppmuntra studenter i/till jämställdhetsarbete. 

− Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och universitetets informationsmaterial. 

− Umeå studentkårs informationsmaterial har ett könsneutralt språkbruk. 

− Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. 

− Genus diskuteras under överlämningar. 

− Lyfta genusperspektiv i samtal med fakultet/institution. 

− Genomföra översyn av könsfördelning inom styrelser/utskott. 

− Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla kårens arrangemang. 

− Ett inkluderande samtalsklimat är en självklarhet i alla kårens sammanhang 

− Campus upplevs som ett tryggt tillhåll för alla dess studenter. 

− Varje förening har ett studerandearbetsmiljöombud som kan ta emot arbetsmiljöfrågor 



Styrdokument 
Emma Strömberg 
Studiesocialt ansvarig 
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För att nå ett mer jämställt universitet krävs ett aktivt arbete. Denna jämställdhetspolicy har till 
syfte att fungera som styrdokument för Umeå studentkårs jämställdhetsarbete. Vägen till en 
jämställd universitetsvärld är en process. En viktig del i denna process är att integrera 
jämställdhetsarbetet i Umeå studentkårs samtliga verksamheter i enlighet med de principer som 
fastslås i denna policy. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar.  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. Studietiden är utan tvekan en väsentlig del av livet, vilket gör 
att en jämställd universitetsvärld bör vara något självklart – så är det dessvärre inte idag.  

Jämställdhet avgränsas till maktförhållandet mellan kvinnor som grupp och män som grupp, 
vilket är heteronormativt och problematiskt för de som inte definierar sig efter dessa 
könsidentiteter. Ifrågasättandet av könsmaktsordningen, genom jämställdhetsarbete, är dock 
viktigt i strävan efter ett samhälle utan förlegade könsroller och snäva könsidentiteter.  

Rådande könsmaktsordningen skapar reella och informella hinder för kvinnor att avancera inom 
universitetsvärlden. Något som visas tydligt i statistiken för Umeå universitet från 2012 där 
könsfördelningen skiljer sig beroende på utbildningsnivå: 

 Antal studenter inom grundutbildning:  32 955 varav 61 % kvinnor 

 Antal studenter inom forskarutbildning:  1 270 varav 52 % kvinnor 

 Antal lärare/forskare:   2 146 varav 45 % kvinnor 

 Antal professorer:    392 varav 27 % kvinnor  

Brist på jämställdhet är inte enbart ett demokratiskt problem utan också ett betydande 
kvalitetsproblem. Mångfald inom studentgruppen, däribland könsfördelning, bidrar bland annat 
till olika synsätt på utbildningen, dess innehåll tillika i diskussioner i koppling till undervisningen. 
Genom att motverka en homogen syn på utbildningsfrågor och utbildningens innehåll kommer 
det på sikt avspeglas i resterande samhälle.   

Under studietiden formas studentens värderingar och förhållningssätt för att sedan följa hen 
genom hela livet. Då studenter är en väsentlig del av samhället och dess utveckling är det av 
oerhörd vikt att den akademiska världen tar sitt ansvar gällande jämställdhet.  
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Umeå studentkår på central nivå ska verka för att förändra maktstrukturer knutna till kön genom 
att bedriva påverkansarbete.  

Umeå studentkår ska verka för att: 

 Inkludera och uppmuntra studenter i/till jämställdhetsarbete. 

 Uppmärksamma internationella kvinnodagen. 

 Utjämna snedvridna könsfördelningar på samtliga utbildningar. 

 Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation. 

 Umeå studentkårs informationsmaterial har ett könsneutralt språkbruk. 

 Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. 

 Erbjuda kårstyrelsens ledamöter utbildning inom genus. 

 Samtliga presidialer utbildas inom genus. 

Umeå studentkårs sektioner och föreningar kan bidra till stärkt jämställdhet på flera sätt.  

Kårsektioner och kårföreningar bidrar till stärkt jämställdhet genom: 

 Löpande påverkansarbete kring genusperspektiv inom utbildning mot fakultet/institution. 

 Översyn av könsfördelning inom styrelse/utskott. 

 Översyn av aktiviteter under mottagningsverksamhet. 

 Föreningars studerandearbetsmiljöombud som företräder studenter inom bland annat 
psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Umeå studentkårs mottagningsverksamhet regleras av en mottagningspolicy. Där står det att 
ingen form av kränkning eller diskriminering accepteras.  

Umeå studentkår anordnar årligen en mottagningsutbildning för generaler och faddrar, denna ska 
uppmärksamma hur mottagningen ska genomsyras av ett bra genusperspektiv samt hur sexism 
ska bemötas och motverkas.  

Umeå studentkår ska verka för att: 

 Samtliga mottagningsaktiviteter genomförs utan kränkande inslag och diskriminering. 



Styrdokument 
Emma Strömberg 
Studiesocialt ansvarig 
 
 

 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 11 
studiesocialt@umeastudentkar.se 

Sidan 3 av 3 

Trakasserier på grund av kön är en av fem diskrimineringsgrunder som regleras i 
diskrimineringslagstiftningen. Sexuella trakasserier är handling och uppträdande av sexuell natur 
som kränker en annan person. Det är alltid den utsatte som avgör vad som är kränkande.  

Både män och kvinnor utsätts för trakasserier men i de flesta fall handlar det om män som 
trakasserar kvinnor. Då det handlar om ett maktmissbruk från förövarens sida är det således en 
viktig jämställdhetsfråga.  

Umeå studentkår ska: 

 Kraftfullt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks. 
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MOTTAGNINGSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Fastställd av kårfullmäktige den 30 mars 2010 samt reviderad och fastställd av kårfullmäktige den 
14 december 2016 samt den 20 mars 2019 

Denna mottagningspolicy behandlar Umeå studentkårs mottagningsverksamhet. Den ska 
användas av arrangörer av mottagning som ett verktyg för att genomföra en god mottagning. 

Umeå studentkår grundar sin verksamhet i uppfattningen att alla människor ska behandlas med 
respekt och inte bli utsatta för trakasserier eller diskriminering. 

Mottagningspolicyn ska tas i beaktning av de som anordnar mottagning och andra aktiviteter för 
studenter. De som anordnar mottagning ska även vara väl införstådda i kårens alkoholpolicy. Alla 
faddrar, generaler och andra ansvariga vid mottagningen ska ha medverkat i Umeå studentkårs 
mottagningsutbildning för att få arrangera mottagning.  

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar. 

 
Mottagningens syfte 

För en majoritet av studenterna är mottagningen första gången de kommer i kontakt med sina 
klasskamrater, sin utbildning, universitetet och Umeå. Mottagningen är till för att välkomna 
studenterna till studentlivet. Det är även ett tillfälle att sammansvetsa och stärka en grupp som ska 
spendera sina närmaste år tillsammans vilket gör att mottagningen ska bygga på inkludering och en 
trygg atmosfär.  

Mottagningen ska rikta sig till Umeå studentkårs befintliga eller potentiella medlemmar. 

 
I Umeå studentkårs mottagningsverksamhet ska: 

– alla studenter känna sig välkomna. 

– en betydande del av aktiviteterna under en mottagningsperiod vara alkoholfria. 

– det tydligt informeras om att deltagande i mottagningen är frivilligt. 

– faddrar och övriga arrangörer ansvara för att upprätthålla en sund alkoholkultur. 

– faddrar och övriga arrangörer vara medvetna om att mottagningen är till för nya studenter.  

– Umeå studentkårs alkoholpolicy efterlevas. 

– Umeå studentkårs etiska riktlinjer efterlevas. 

– Umeå studentkårs jämställdhetspolicy efterlevas. 

– alla faddrar och arrangörer skriva under Umeå studentkårs mottagningskontrakt för att få 
delta i mottagningen. 

– det vid alla arrangemang finnas faddrar eller övriga arrangörer som är nyktra. 
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I Umeå studentkårs mottagningsverksamhet accepteras inte: 

– någon form av kränkningar eller diskriminering. 

– tvång på något sätt. 

– alkoholhets eller förväntningar på att deltagarna ska dricka alkohol.  

– aktiviteter som orsakar skador eller skadegörelse. 

– att faddrar, generaler eller annan ansvarig ingår sexuella relationer med nya studenter under 
mottagningsperioden. 

– att arrangörer eller faddrar langar alkohol till personer under 20 år.  

– att mottagningen benämns vid nedvärderande begrepp. 
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MOTTAGNINGSKONTRAKT FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Att vara fadder eller general under mottagning anordnad av en kårsektion eller kårförening inom 
Umeå studentkår är ett förtroendeuppdrag där du har ansvar för att välkomna de nya studenterna 
till Umeå universitet. Bryter du mot nedanstående regler blir du avstängd från mottagningen. 
 

Alkoholpolicy, mottagningspolicy och jämställdhetspolicy 

Som fadder eller general ska du vara väl införstådd i kårens centrala alkoholpolicy, 
mottagningspolicy och jämställdhetspolicy och följa de riktlinjer som anges i dessa. 

 

Din maktposition 

Som fadder besitter du en maktposition gentemot nya studenter vilket gör att du har ansvar för 
att skapa en trygg och inkluderande atmosfär. 

Under mottagningen accepteras därför inga sexuella handlingar mellan nya studenter och faddrar, 
övriga ansvariga eller generaler. Notera att sexuella handlingar inte endast innebär fysisk kontakt, 
utan det inbegriper även andra handlingar som kräver samtycke. Du som ansvarig ska inte heller 
hetsa nya studenter att dricka alkohol och du ska motverka grupptryck.  

 

Ansvar på plats 

Under mottagningen har faddrar och generaler ansvar att se till nya studenters hälsa och 
välbefinnande. Det innebär att du ska vara extra uppmärksam vid aktiviteter under mottagningen 
och vara behjälplig om en student till exempel är för berusad. Om du uppfattar ett bruk av 
alkohol som riskfyllt ska du även informera studenten om vilket stöd som finns att få från 
universitetet, till exempel från Studenthälsan. 

 

Avstängning 

Huvudansvariga vid mottagningen (ofta benämnda som ”generaler”) och kårens vice ordförande 
med ansvar för lika villkor har befogenhet att stänga av faddrar och övriga ansvariga från 
mottagningen om de bryter mot detta avtal. Alla som medverkar i mottagningen har möjlighet att 
anmäla händelser till generaler och till kåren centralt.  
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Jag intygar härmed att jag tagit del av och förstår innehållet i Umeå studentkårs 
mottagningspolicy och mottagningskontrakt, samt att jag tillhandahållit information från Umeå 
studentkårs mottagningsutbildning. Jag förbinder mig att följa dessa regler. 

 

 

_____________________________________________ 
Signatur 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_____________________________________________ 

Förening 

 

_____________________________________________ 
Datum 
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MOTTAGNINGSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Fastställd av kårfullmäktige den 30 mars 2010 samt reviderad och fastställd av kårfullmäktige 
den 14 december 2016. 

Denna mottagningspolicy behandlar Umeå studentkårs mottagningsverksamhet. Den ska 
användas som vägledning eller som ett verktyg för att genomföra en god mottagning. 

Umeå studentkår grundar sin verksamhet i uppfattningen att alla människor ska behandlas med 
största respekt, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, klassbakgrund, etnisk tillhörighet och 
religion eller annan trosuppfattning, funktion eller ålder. Umeå studentkår tar följaktligen 
kraftfullt avstånd från alla former av förtryck och diskriminering med särskilt hänseende på 
ovannämnda aspekter. 

Mottagningspolicyn finns till för att vägleda dem som anordnar mottagningen och andra 
aktiviteter för studenter. Vårt mål är att alla ansvariga ska ha medverkat i Umeå studentkårs 
mottagningsutbildning för att ha möjlighet att löpande diskutera och utvärderas verksamheten. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar i de fall dessa finns. 

Mottagningens syfte 

För en majoritet av studenterna är det första gången de kommer i kontakt med sina 
klasskamrater, sin utbildning, universitetet och Umeå. Syftet med mottagningen är att välkomna 
studenterna till denna miljö. Det är även ett tillfälle att sammansvetsa och stärka en grupp som 
ska spendera sina närmaste år tillsammans och ge dem en bra tid att minnas när studierna är 
avslutade. Mottagningen ska även ge studenterna möjlighet att upptäcka studentlivet, 
studentengagemanget och skapa tillfällen för att möta människor. 

Mottagningen ska rikta sig till Umeå studentkårs befintliga eller potentiella medlemmar. 

I vår mottagningsverksamhet ska: 

– alla studenter känna sig välkomna. 

– det finnas aktiviteter som är anpassade för alla studenter. 

– det informeras om att deltagande i mottagningen är frivilligt. 

– ansvariga vara goda exempel inför de nya studenterna. 

– Umeå studentkårs alkoholpolicy efterlevs. 

– det finnas en medvetenhet om alkoholriskbruk och att aktiviteter anpassas därefter. 

 

I vår mottagningsverksamhet accepteras inte: 

– någon form av kränkningar eller diskriminering. 

– tvång på något sätt. 

– påtryckningar att dricka alkohol. 

– aktiviteter som orsakar skador eller skadegörelse. 
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REMISSVAR – ALKOHOL- OCH MOTTAGNINGSPOLICY 
 

HHUS 
 

Tycker att dokumentet är bra utformat och har inte mycket synpunkter på det! 
Jag tycker att det är tydligast med 2 dokument, 1 som är policyn, och en som då är ett kontrakt 
som säger att man skall följa denna policy, som kan inkluderas som bilaga. 

 

Fråga: häften av aktiviteterna skall vara alkoholfria, men min tanke är att ibland kan det vara svårt 
att förbjuda att nya studenter dricker öl på events som är alkoholfria från vår sida. Hur ser man på 
det? Behöver det förtydligas kanske? 

 

När det gäller avstängningar så anser jag att de ansvariga för mottagningen; i vårt fall Generalerna 
skall ha befogenhet att stänga av faddrar eller "rookies", alltså att klippa deras insparksband om 
regler inte följs eller om man missköter sig. Detta för att generalerna är närmast verksamheten och 
har bäst möjlighet att korrekt bedöma en situation eller händelse. 

 

HUMSEK 
 

I stort är dessa dokument väl utförda och tydliga. Vi på HumSek skulle vilja se att man i 
fortsättningen använder dem ännu mer än vad vi upplevt att det hittills har gjort. Det skulle därför 
vara bra om att alla dokument är samlade innan man skriver på kontraktet för att det ska bli som 
en försäkring att alla har läst dem. 

Vi anser att det överlag är tydliga dokument som tar fasta på det viktigaste som bör tas upp och ser 
inte att något speciellt saknas. Ett förslag är att i andra meningen i mottagningspolicyn skriva 
”Denna mottagningspolicy gäller alla som utför mottagningsverksamhet under Umeå studentkår” 
för att förtydliga redan från början. Det står dock längre ner så möjligen behövs det inte. Ett 
problem som upplevts av tidigare ansvariga i vår sektion är delen om “sexuellt umgänge” där det 
finns flera olika syn på vad detta är vilket har resulterat i att vissa tagit hårdare på det än andra. 
Detta har skapat onödiga diskussioner och konflikter. Ett önskemål från vår sida är därför att ni 
från kåren förtydligar med vad ni menar med detta.  

Ett ytterligare önskemål vi har är att det ska vara hårdare att bli avstängd från en mottagning och 
att ni på kåren syns mer i denna fråga. Exempelvis om en förening upplever att någon ansvarig inte 
sköter sitt jobb kan man anmäla detta till kåren och att kåren tar beslutet om personen ska bli 
avstängd eller ej. Eventuellt om man som förening gör beslutet, med hjälp av kåren, och att den 
avstängde sedan kan “överklaga” hos kåren. Detta tänker vi skulle kunna dämpa konflikter mellan 
studenter 

 

Nordpol 
Vi i Nordpols styrelse har läst igenom er revidering för mottagningspolicyn och anser att det hela 
ser bra ut, förutom en punkt. Vilket är följande: 
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”-Minst hälften av aktiviteterna under en mottagningsperiod vara alkoholfria.” 

Vi anser att punkten både är svår att genomföra samt begränsande. Anledningen till detta är att vi 
redan har flera alkoholfria event och att dessa drar mindre folk än övriga event. Vi ser ett samband 
mellan ett förbud mot alkohol och ett mindre deltagande på event, detta gör att vi inte vill förbjuda 
alkohol på event som kretsar runt aktiviteter som ej är alkoholrelaterade. 

Med det sagt så värnar vi fortfarande alkoholhetspolicyn och försöker bidra till en sund alkoholsyn, 
men att vi som förening inte vill diktera vad våra studenter gör på våra olika evenemang.  

Så vårt förslag är att ta bort den punkten helt, då det även ligger i vårt intresse att ha alkoholfria 
event, så det kommer att genomföras även utan reglering.  

I övrigt så anser vi att mottagningspolicyn och mottagningskontraktet bör vara ett gemensamt 
dokument för en förståelse för vad man skriver på. Policyn var tydligt och vi har inte några 
ändringar eller tillägg förutom det tidigare nämnt.  

När det gäller ansvarig under avstängningar så var generaler (högst ansvarig för varje 
mottagningsgrupp) samt nordpols ordförande ytters ansvariga förra året. Detta tyckte vi fungerade 
bra, men vi är öppna för utvecklingsförslag.  

 

Tillägg från Nordpols ordförande: 

Jag måste börja med att säga att jag tycker det är mycket bra att dokument och liknande kring 
mottagningar struktureras upp och uppdateras. Jag tror det kommer ge en mer tydlighet om vad 
som är okej och vad som inte tolereras. Mottagningspolicyn och kontraktet i sin helhet tycker jag 
är tydlig och bra disposition i dokumentet. Jag tycker absolut att de två dokumentet ska vara ett 
gemensamt då det en skriver under och godkänner är mottagningspolicyn (och alkoholpolicyn). 
Något jag tänkte på skulle kanske vara att förtydliga punkten  

"Faddrar, generaler eller annan ansvarig inte ingå sexuella relationer med nya studenter"  

genom att lägga till ”under mottagningen” för att förtydliga när det gäller. Annars var det inget 
annat jag kom att tänka på direkt. 

 
Avstängningar generellt är en tuff och svårhanterlig fråga. Vi stödde på det under mottagningen 
2018 och det är såklart mycket tråkigt och känsligt att behöva meddela en person detta. Vi i 
Nordpol har skrivet i mottagningspolicyn att det är Nordpols ordförande, Nordpols studentombud 
och generaler som kan stänga av personer under mottagningen. Detta fungerade bra under vår 
inspark och är något jag rekommenderar. Att faddrar skulle stänga av varandra är inte något jag 
förespråkar då det är ett känsligt område och kan skapa onödig stämning i gruppen. 

 

I helhet tycker jag att dokumenten är tydliga och mycket bra. Förespråkar även att alla mottagningar 
har samma mottagningspolicys och grundregler så att vi skapar en helhet för Umeå studentkårs 
mottagningar. 
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Kommentarer angående inkomna remissvar 
 

• Svårigheter att hälften av aktiviteterna ska vara alkoholfria då det dels lockar mindre folk 
och dels är svårt att bestämma över andra vad de får och inte får göra. 

Vi anser att det är viktigt att hälften av aktiviteterna är alkoholfria utifrån att vi aktivt vill motverka 
den rådande alkoholnormen och skapa trygga rum där alla känner sig välkomna. Mottagningen ska 
vara öppen för alla vilket gör att det måste finnas en variation i de aktiviteter som planeras och 
genomförs. Att hälften av aktiviteterna görs alkoholfria innebär till exempel fler aktiviteter som 
lockar en bredd av studenter. Alla som av olika anledningar inte är intresserade av att dricka alkohol 
slipper till exempel göra ett aktivt ställningstagande på dessa aktiviteter. Det kan vara värt för 
föreningarna att reflektera över varför aktiviteter som tillåter alkohol lockar fler studenter.  

Vi har därför inte ändrat något i punkten eftersom vi vill att föreningarna ska arbeta aktivt med att 
genomföra aktiviteter där alkohol inte får förekomma. Däremot har vi lagt till ett förtydligande i 
en fotnot som helt enkelt säger att dessa aktiviteter ska markeras som alkoholfria i 
mottagningsscheman och att faddrar har ansvar för att det följs, både genom att informera 
studentgruppen om det och genom att föregå med gott exempel. Om aktiviteterna markeras som 
alkoholfria hoppas vi att det ska vara lättare för faddrar att säga till personer om de inte följer dessa 
anvisningar. 

 

• Synpunkter på att generaler borde vara ansvariga för att stänga av faddrar och efterfrågan 
om mer synlighet från kåren centralt. 

Vi har lagt till att generaler (eller motsvarande) och kårens vice ordförande med ansvar för lika 
villkor har befogenhet att stänga av faddrar, och att alla (både faddrar och nya studenter) kan anmäla 
händelser till båda dessa instanser.  

 

• Efterfrågan om förtydligande av vad ”sexuellt umgänge” innebär. 

Vi tänker inte förtydliga eller ge exempel eftersom det skulle riskera att vara för specifikt och 
därmed utelämna sådant som kan upplevas som olämpligt. Däremot ändrade vi begreppet till 
”sexuella handlingar” som vi anser är bredare och går att applicera på fler händelser. Det viktiga 
med denna punkt är att förstå och vara medveten om maktaspekten mellan faddrar och nya 
studenter. Denna maktaspekt påverkar samtycket speciellt i den här typen av handlingar på ett 
negativt sätt. Det är även viktigt att komma ihåg att alla sexuella handlingar inte nödvändigtvis 
kräver fysisk kontakt, vilket vi även förtydligade i kontraktet. 
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ALKOHOLPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
 

Fastställd av kårfullmäktige den 30 mars 2010 samt reviderad och fastställd av kårfullmäktige den 
14 december 2016 samt den 20 mars 2019. 

Syftet med Umeå studentkårs alkoholpolicy är att beskriva Umeå studentkårs syn på alkoholbruk 
i vår verksamhet och vara ett stöd till de som arrangerar evenemang inom kåren. Inom 
universitetslivet finns en stark alkoholnorm som Umeå studentkår vill motverka. Ett sunt 
alkoholbruk leder till bättre hälsa, bättre inkludering och bättre studieresultat bland studenter1. 
Kårens verksamhet ska därför inte vara sådan att den skapar förväntningar att deltagarna måste 
dricka alkohol.  

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar. 

 

I Umeå studentkårs verksamhet ska: 

– inga arrangemang utgå ifrån ett fokus på alkoholkonsumtion. 

– huvuddelen av kårens aktiviteter vara alkoholfria. 

– det alltid vid arrangemang där alkohol serveras finnas likvärdiga alkoholfria drycker. 

– det informeras om alkoholriskbruk och vilken hjälp Umeå studentkår och andra 

stödfunktioner på och utanför universitetet kan ge vid behov. 

– ansvarig2 vid kårens aktiviteter ta ansvar för deltagares hälsa och välbefinnande. 

– det vid alla Umeå studentkårs arrangemang finnas minst en nykter ansvarig.  

– Förtroendevald, anställd eller arvoderad på central, sektions eller föreningsnivå, inte förtära 

alkohol som kåren, sektionen eller föreningen på något sätt varit med och bekostat. 

 

                                                 
1 IQ 2016: Bästa festen. s. 9-13 
2 Begreppet ansvarig innefattar arrangörer, faddrar, generaler och övriga personer som anordnar evenemang inom Umeå 
studentkår.  
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ALKOHOLPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Fastställd av kårfullmäktige den 30 mars 2010 samt reviderad och fastställd av kårfullmäktige 
den 14 december 2016. 

Syftet med Umeå studentkårs alkoholpolicy är att beskriva Umeå studentkårs syn på 
alkoholbruk i vår verksamhet.  

Umeå studentkårs verksamhet ska inte vara sådan att den skapar förväntningar att någon måste 
dricka alkohol. 

En noggrann genomgång av policyn ska ske under mottagningsutbildningen så att ansvariga för 
mottagningsverksamheten vet om innehållet. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar i de fall de förekommer. 

Umeå studentkår skall verka för: 

– att kårens verksamhet inte ska utgå utifrån en alkoholnorm. 

– att huvuddelen av våra aktiviteter ska vara alkoholfria. 

– att det alltid vid aktiviteter/sittningar i kårens regi ska finnas likvärdiga alkoholfria 
alternativ. 

– att sprida information om alkoholriskbruk och vilken hjälp Umeå studentkår och andra 
stödfunktioner på och utanför universitetet kan ge vid behov. 

– att våra representanter vid mottagningsaktiviteter tar ansvar för de nya studenternas hälsa 
och välbefinnande. 
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ETISKA RIKTLINJER FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Dessa etiska riktlinjer är ett uttryck för Umeå studentkårs vilja att främja och bidra till ett gott 
samhälle. Med etiska riktlinjer avses här de grundläggande uppfattningar om vad som är önskvärt 
respektive icke önskvärt med avseende på Umeå studentkårs handlingar och ställningstaganden 
samt deras effekter på samhället. Syftet med de etiska riktlinjerna är att vägleda Umeå studentkår 
vid beslut gällande ekonomiska investeringar, samarbeten och köp av varor och tjänster. 

Riktlinjer för samarbeten med företag och organisationer 
samt för placeringar av kapital 

Grundfilosofi 
Umeå studentkår skall eftersträva att vara en organisation som är såväl socialt som klimatmässigt 
ansvarstagande. Organisationen ska placera sitt kapital i och samarbeta med företag vars verksamhet 
ger ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen och undvika företag vars verksamhet, produkter och 
tjänster uppenbart skadar människa och miljö. Umeå studentkår vill bidra till en bättre framtid för 
människan och hennes omvärld, därför tillämpar vi förutom den finansiella bedömningen vid 
placeringar också etiska överväganden enligt nedanstående. 

Mänskliga rättigheter 
Umeå studentkår skall inte investera i eller på något sätt ha samröre med företag vars omsättning 
har sitt ursprung i pornografi, prostitution, barnarbete, tvångsarbete eller liknande. 
Utgångspunkten för kriteriet är FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter samt FN:s 
barnkonvention. 

Klimat 
Umeå studentkår skall sträva efter att samarbeta med och/eller göra kapitalplaceringar i företag som 
tar ansvar för att reducera sin negativa klimatpåverkan. Umeå studentkår skall inte investera i 
företag vars omsättning härrör från sådant som uppenbart vållar skada i vår natur som exempelvis 
köttindustrin samt icke förnybara energikällor. 

Djurrätt 
Umeå studentkår skall inte investera i eller samarbeta med företag som bedriver kött-, ägg-, mejeri- 
eller pälsproduktion som sin primära verksamhet. 

Vapen 
Umeå studentkår skall inte investera i eller på något sätt ha samröre med företag som producerar 
vapen eller annan materiel som används i syfte att skada eller ödelägga. Detta gäller såväl vapen för 
militära som civila ändamål. 
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Tobak 
Umeå studentkår skall inte investera i och/eller samarbeta med företag eller företagsgrupper som 
sysslar med produktion av tobak. 

Arbetsvillkor 
Umeå studentkår skall inte samarbeta eller utbyta tjänster med företag som inte erbjuder goda 
arbetsvillkor för sina anställda. Detta innebär krav på kollektivavtal samt inbegriper även företag 
som rekryterar studenter i samarbete med Umeå studentkår. 

Efterlevnad 
Om ekonomisk placering har skett i en verksamhet, eller ett samarbete inletts, där ovan angivna 
etiska riktlinjer inte efterlevs skall engagemanget upphöra så snart som möjligt. 

Riktlinjer för den egna verksamheten 

Grundfilosofi 
Umeå studentkår är en medlemsorganisation. Grundläggande är därför att all verksamhet utgår 
från medlemmarna och deras krav samt förväntningar. Medlemmarnas behov och nytta skall vara 
utgångspunkt då prioriteringar görs. Alla medlemmar skall vidare behandlas med största respekt, 
utan hänseende till kön eller könsidentitet, sexualitet, klassbakgrund, etnisk eller religiös 
tillhörighet. 

Integritet 
Allas rätt till personlig integritet skall respekteras. Uppgift av personlig art som inhämtats som ett 
led i arbetet får inte spridas såvida spridandet inte följer av åliggande i arbetet eller efter berörd 
persons medgivande. 

Klimat 
Umeå studentkår skall bedriva sin verksamhet på ett sådant vis att den negativa klimatpåverkan 
minimeras i den mån det är möjligt. Detta innefattar källsortering av förbrukningsmaterial samt ett 
aktivt främjande av dokumenthantering i digital form. Detta gäller även möteshandlingar. 

Tobak 
Umeå studentkår skall inte uppmuntra till tobaksanvändning eller bedriva försäljning av 
tobaksprodukter. 

Arbetsmiljö 
Umeå studentkår skall verka för en god arbetsmiljö i de egna lokalerna.  
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Jämställdhet 
Umeå studentkår skall verka för och jobba aktivt med att främja jämställdhet inom den egna 
organisationen samt Umeå universitet. 

Övrigt 
Inom Umeå studentkår skall det hållas ett klimat för öppna, sakfulla och respektfulla samtal. 
Konflikter inom organisationen skall alltid lösas tillsammans med den som berörs och i första hand 
internt. 

Jävsituationer och skyldigheten att självmant anmäla jäv skall beaktas. I arbetet med medlemmarna 
skall sakskäl beaktas. Lika ärenden skall behandlas lika. I arbetet skall iakttas ett korrekt 
uppträdande, visad hänsyn och tolerans. 
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