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Beslut fattade i arbetsutskottet 
 

09-08-2018 
 

Beslut: Att välja Solya Halleros till posten som ansvarig för medlemsnytta 
från och med 15-08-2018 till och med 30-06-2019. 

31-08-2018 
 

Presidiebeslut: Marcus Persson beslutade att köpa den nya hemsidan till priset av 18 
dollar i månaden under ett år. 

Beslut: Att inte besvara följande remisser: 

FS 2018/1153: Remiss - Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

FS 2018/1380: Remiss - EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-
375, 382, 390 och 471-473 

FS 2018/1390: Remiss - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt 
lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi 

FS 2018/1382: Remiss - Behandling av personuppgifter vid 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

FS 2018/1361: Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet - 
tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn 

FS 2018/1363: Remiss - Förskrifter om nationell högspecialiserad vård 
inklusive inbjuda 

FS 2018/1366: Remiss - God och nära vård - En primärvårdsreform 

FS 2018/1328: Remiss - Förlängt anställningsskydd till 69 år 

FS 2018/1302: Remiss - Remittering av Energimarknadsinspektionens 
rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el 

FS 2018/1281: Remiss - Betänkandet Tryggad tillgång till kontanter 

FS 2018/1273: Remiss - Promemorian En sexårig utbildning till 
läkarexamen 

FS 2018/1214: Remiss - Betänkandet En lag om operativt militärt stöd 
mellan Sverige och Finland 

FS 2018/1242: Remiss - Betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende-  
återfallsförebyggande insatser för mäns som utsätter närstående för våld 

FS 2018/1257: Remiss - Förslag till Rådets rekommendation om 
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stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination 

FS 2018/1446: Remiss - Promemorian Tillstånd till offentlig 
danstillställning 

FS 2018/1447: Remiss - Tillståndprövning av vapendelar mm DS 
2018:30 

FS 2018/1448: Remiss - Genomförande av terrorismdirektivets 
brottsofferbestämmelser 

Förslag till policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå 
universitet 

FS 2018/1553: Remiss - SOU 2018:53 Översyn av maskinell 
dos,extempore, prövningsläkemedel m.m. 

FS 2018/1055: Remiss - Ändring av Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
(HVMFS 2012:18) 

FS 2018/1124: Remiss - Konstnär-oavsett villkor? 

FS 2018/1206: Remiss - Promemorian Personuppgiftsbehandling 
forskningsbibliotekens verksamhet 

FS 2018/1201: Remiss - Ds 2018:21 Åtgärder för en stärkt 
patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden 
inom hälso- och sjukvården 

FS 2018/1282: Remiss - Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller 
jämställdhet.  

Att bordlägga följande remisser: 

FS 2018/1151: Remiss - Västerbottens åtgärdsprogram för 
hållbarutveckling 

FS 2018/1379: Remiss - Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela 
samhället 

FS 2018/1352: Remiss - Det svenska medlemskapet i IIASA (The 
International Institute for Applied Systems Analysis) 

Att besvara följande remisser: 

Internremiss: "Översyn av studieavgifter inför höstterminen 2019". 
Alexander Haraldh ansvarig, deadline 10/9. 

Enkät från Riksrevisionen till studentkårer om myndigheter. Deadline 
14/9. 
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Internremiss: Kvalitetssystem för utbildning Alexander Haraldh 
ansvarig, deadline 21/9 

Underlag till fortsatt visionsarbete. Erik Vikström ansvarig, ska 
diskuteras på kårstyrelsen 14/9. 

FS 2018/1362: Remiss - En lärande tillsyn Statlig granskning som bidrar 
till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg. DUV och UMPE 
ges möjligheten att besvara remissen, deadline 19/10.  

Att tillsätta Johanna Jers till ledamot i FOSTRA.  

Att bordlägga beslutet om tillsättning till gruppsuppleant i 
universitetsstyrelsen. 

03-09-2018 
 

Beslut: Att utse studentrepresentanter i universitetscentrala organ 2018-
2019 i enlighet med förslagen i bilaga B1. 

10-09-2018 
 

Beslut Att inte besvara följande remisser: 

FS 2018/1151: Remiss - Västerbottens åtgärdsprogram för 
hållbarutveckling 

FS 2018/1352: Remiss - Det svenska medlemskapet i IIASA (The 
International Institute for Applied Systems Analysis) 

Att bordlägga följande remisser: 

FS 2018/1645: Remiss - Promemorian Genomförande av student- och 

forskardirektivet 

Att besvara följande remisser: 

Remiss "Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället". Marcus 
Persson ansvarig, deadline 15/10. 

Att bordlägga beslutet angående representant i projektgrupp för 
konstnärligt campus. 
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Bilaga B1 

UMEÅ STUDENTKÅRS STUDENTREPRESENTANTER I UNIVERSITETSCENTRALA ORGAN 

2018 – 2019 

 

Arbetsmiljökommittén  

– Suppleant: Marcus Persson, likavillkor@umeastudentkar.se 

 

Antagningsrådet  

– Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

Biblioteksstyrelsen  

- Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

Bildmuseets styrelse  

- Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

Disciplinnämnden  

– Suppleant: Isak Nilsson isak.96@live.se 

 

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)s styrelse  

- Ledamot: Erik Vikström ordf@umeastudentkar.se 

 

Examensrådet  

- Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

Forskningsstrategiskt råd  

 – Ledamot: Johanna Jers  

 

Krisorganisationen  

- Ledamot: Erik Vikström ordf@umeastudentkar.se 
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Ledningsrådet  

- Ledamot: Erik Vikström ordf@umeastudentkar.se 

 

Nämnden för högskolepedagogisk meritering  

- Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

Rektors beslutsmöte  

- Ledamot: Erik Vikström ordf@umeastudentkar.se 

 

Rådet för lika villkor  

- Ledamot: Marcus Persson, likavillkor@umeastudentkar.se 

 

Samverkansgruppen för studenträtt  

- Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

Språkrådet  

- Ledamot: VAKANT 

- Ledamot: VAKANT 

 

Studiesociala samverkansgruppen 

 - Ledamot: Marcus Persson, likavillkor@umeastudentkar.se 

 

Styrelse för Universitetspedagogik och lärandestöd 

 -  Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)s styrelse 

 - Ledamot: Erik Vikström ordf@umeastudentkar.se 

 

Universitetsstyrelsen  

- Ledamot: Erik Vikström ordf@umeastudentkar.se 

- Suppleant: Johanna Jers 
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Universitetsstyrelsens budgetkommitté 

 - Ledamot: Erik Vikström ordf@umeastudentkar.se 

 

Utbildningsstrategiska rådet  

-  Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

UPL:s anställningskommitté 

 - Ledamot: Alexander Haraldh utbildning@umeastudentkar.se 

 

 

 

 

Erik Vikström 

Kårordförande Umeå Studentkår 

ordf@umeastudentkar.se 

070-686 90 10 
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Daniel Lindblom 
Kårordförande 
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PRESIDIET INFORMERAR 

Kårordförande 
Nu har så äntligen terminen börjat! Det är fantastiskt att se alla studenter som fyller vårt campus 
och gör det mer livaktigt. Sedan jag tillträdde som kårordförande 1 juli har det nästan varit spöklikt 
att gå till kontoret, då det har varit helt tomt här på campus.  

Bland det första jag gjorde när jag tillträdde var att åka och träffa kårordförande för det största 
studentkårerna vid de största bredaste universiteten.  Det var väldigt givande! Vi träffas i något som 
kallas ”projektet” och vårt nästa möte kommer vara här i Umeå under oktober.  

Under det senaste veckorna har jag, bland mycket annat: 

- Haft möte med projekt- och affärsledningen för Brännbollsyran, där vi diskuterade 

kommande brännbollsyran och eventuella samarbeten.  

- Haft möte med övriga kårordföranden, bland annat angående rotationsordningen och 

tillsättandet av studeranderepresentanter på universitetscentral nivå.  

- Inlett ett samarbete med övriga studentkårer i det så kallade  

- Har arbetat med den operativa planen.  

- Har arbetat med ett stadgerevideringsförslag, som just nu är ute på remiss till kårens 

sektioner. 

Utbildningsansvarig, 1:e vice kårordförande 
- USSR: I Juni hölls höstens första USSR möte, som övrig fråga flytes oro kring 

mottagningen och kritik riktad mot US. Jag skickade efter mötet in ett svar ang. den (enligt 

oss felgrundade och missriktade) kritik som uttryckes på USSR. 

- GutBev: Verksamhetsårets första möte med de andra kårerna gällande 

Grundutbildningsbevakning.  

- Åsiktsdokument: påbörjat arbete med att ta fram utbildningsfrågor att driva under året och 

en plan för hur de ska drivas.  

- Remisser: Påbörjat arbete med remissvar rörande "Översyn av studieavgifter inför 

höstterminen 2019", ”Kvalitetssystem för utbildning”.  

- Möte med SamDok: Träffat SamDok:s styrelse och diskuterat doktorandfrågor. Möte med 

övriga doktorandföreningar förbereds.  

- Möte med Bildmuseets chef: Vi diskuterade varandras organisationer, tidigare har kårerna 

haft lite kontakt med Bildmuseet. Kanske kommer vi kunna hitta samarbeten i framtiden.  

- Orientation day: Välkomnande av internationella studenter ”Orientation day” (18-08-29) 

- Studiecirkelledarutbildning via Folkuniversitet, förhoppningen är att det ska vara ett första 

steg att väva in organisatoriskt och ekonomiskt stöd i organisationen.  

- Bistått övriga presidialer i deras och vårt gemensamma arbete.  



Meddelande 
Daniel Lindblom 
Kårordförande 
2018-09-11 
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Lika villkorsansvarig, 2:e vice kårordförande 
- Arbetat med operativ plan. 

- Välkomnande av internationella studenter ”Orientation day (08-29) 

- Skapat enkäter och andra utskick kring insparken och insamling av kontaktuppgifter för 

samo. (för universitetet och inspark) 

- Arbetat med social media och web. 

- Skapat en helt ny hemsida och lanserat den. 

- Ska söka bidrag tillsammans med studenthälsan för att få in mer pengar till just 

studenthälsan. 

- Hjälp med boendefrågor från medlemmar. 

- Givit ut ett akut lån. 

- Varit lite bland inspark och frågat hur det går för dem när jag stött på dem på campus, samt 

hjälp på helg när de behövt hjälp. 

- Arbetat på loppisen på en söndag. 

- Fört dialog med medlemmar och försökt skapa en förståelse vad de skulle vara intresserad 

att se mer av från kåren. 

- Planering av ett nytt event som kan ske under en lunch. Möjligtvis kommer det vara under 

Pride veckan. 

- Möten. 

- Inplanerat möte med hyresgästföreningen. 

- Planering av större möte med alla sektioner och föreningar. Som senare kan bli ett stormöte 

för hela kåren.  

- Bevakning av inspark. 

- Försökt sätta mig in i studentombudens roll och inkludera dem i information och 

dokument jag tar del av. Samt att fråga om synpunkter och feedback på saker som berör 

dem och deras arbete. 

- Medlemsrekrytering och försökt ge ett ansikte på mig till sektioner och föreningar + samt 

de andra kårerna. 
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Daniel Lindblom 
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Ansvarig för medlemsnytta 
- Välkomstmässa: värvade medlemmar under terminstart-veckan 

- Loppis: jobbade med bakluckeloppis 

- Sportmässa Try it out: har bjudit in föreningar till evenemanget 

- Arbetsmarknadsdag Räkmacka: tillsammans med arbetsgruppen har börjat planera inför 

kommande event där studenterna bjuds på lunch och får träffa yrkesverksamma personer 

- SFS medlemsmöte: hjälper till med att hitta boende, kommer att boka lokaler och beställa 

catering 

- Burgaredagen i samarbete med Orangeriet: planering av event på campus där 

kårmedlemmarna får gratis hamburgare 

- Salsa kurs: planerar för salsa kurs där kårmedlemmarna får rabatt 

 

Kommande event: 

- Kåröverskridande (alkoholfri) sittning: tillsammans med NTK och Medicinska kommer att 

planera en temasittning för alla kårmedlemmar 

- Language pub: event arrangeras tillsammans med Buddy programmet 

- CSN fika: gratis fika innan studenterna får CSN 



 
2018-09-13 
Meddelande 
Erik Vikström 
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INFORMATION OM FASTIGHETSINNEHAV FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Under sommaren 2018 fick kårkansliet information från Skatteverket om att Umeå studentkår 
står som ägare till en fastighet i form av ett stycke skog i Klabböle. Detta är något som nuvarande 
personal på kårkansliet inte haft någon vetskap om och ej heller tidigare kårordföranden har känt 
till att Umeå studentkår äger denna fastighet.  

Efterforskningar har gjort under augusti och september för att få mer klarhet kring bakgrunden 
för detta och det ursprungliga köpekontraktet har återfunnits. 

Fastigheten utgörs alltså uteslutande av ett mindre skogsområde. Den har beteckningen Klabböle 
13:1 och finns c:a 10km från Campusområdet. Totalt så är fastigheten på 2915 m2 och utifrån 
översiktsbilderna i bilaga 1 så framgår dels vägbeskrivningen till fastigheten samt tomtgränserna 
för själva fastigheten. 

Den ursprungliga lagfarten är utfärdad på Umeå Seminariums Elevhemsförening 1953-11-10 och 
inskriven i lantmäteriets register 1955. I köpekontraktet som finns som bilaga 2 framgår att Ellen 
Johansson och Sem F Johansson sålde markområdet för 600 kronor till Umeå Seminariums 
Elevhemsförening 1953. Företrädare före föreningen var Erik Paulsson, då lektor i psykologi & 
pedagogik. De första studenterna anlände dock inte till Umeå förrän 1956 och 1959 bildades 
Umeå studentkår. Exakt när fastigheten överfördes på Umeå studentkår är oklart men det har av 
allt att tyda skett tidigt i studentkårens historia. 

Den ursprungliga benämningen på fastigheten var Klabböle 6:5 vilket framgår av bilaga 2. 1957 
så gjordes däremot både avstyckning och sammanläggning med kringliggande fastigheterna 
Klabböle 6:3 och 9:3 och fick därefter beteckningen Klabböle 13:1. 

Fastigheten utgörs av detta skogsområde: 

Den är klassad som småhusenhet vilket 
betyder att den största byggnad som får 
uppföras är ett tvåfamiljshus. 

Taxeringsvärdet är under 1000 kr vilket 
betyder att Umeå studentkår i dagsläget 
inte betalar någon skatt för fastigheten. 

Fastigheten medför med andra ord ingen 
kostnad för Umeå studentkår och varför 
varken tjänstemän eller förtroendevalda 
känt till denna fastighet är oklart då 
studentkåren trots allt ägt den i många år. 



25 meter

Vägbeskrivning till Klabböle 13:1

Klabböle 13:1 - Utformning och storlek

Bilaga 1



Bilaga 2



Förfrågan om underlag  
Hans Adolfsson, rektor 
090-786 50 00 
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UMEÅ UNIVERSITET

 Till:  
Fakulteterna 
Lärarhögskolan 
Universitetsbiblioteket 
Universitetsförvaltningen 
Studentkårerna 
De fackliga organisationerna 

 

Umeå universitet 2020-2025, ett nytt visions-  
och strategiarbete 
Dokumentet Umeå universitet 2020 - vision och mål fastställdes 2012 och närmar sig sitt slutår. 
Arbete har påbörjats med att ta fram en ny vision och strategi. Inriktningen för arbetet har 
diskuterats på ledningsrådet och i fakultetsdialogerna, och på universitetsstyrelsens sammanträde 
den 7 juni. 

Mina utgångspunkter för arbetet är att det ska vara en bottom-up-process som bygger på vad 
fakulteter, institutioner och enheter samt studenter vill uppnå. Det gångna årets fokus på 
universitetets värdegrund kommer att vara en bra utgångspunkt i det kommande strategiarbetet. 
Slutresultatet bör vara ett kortfattat dokument, men visions- och strategiarbetet ska göra skillnad. I 
första hand ska det ses som ett verktyg för att utveckla verksamheten, där vi kan tydliggöra våra 
grundläggande värden och mål, vår profil och universitetets roll i högskolelandskapet. Det bör också 
kunna användas för Umeå universitets externa kommunikation.  

Min målbild är ett ”Mission Statement” som förhoppningsvis kan leva i många år, och en strategi som 
omfattar perioden 2020–2025. Helheten bör hänga ihop så att en vision kan brytas ner i tydliga mål 
och strategier, och vidare i långsiktiga verksamhetsplaner, med tillitsbaserad styrning som grund. 

Som start för arbetet har vi i universitetsledningen formulerat ett antal frågor som vi hoppas ska 
stimulera till bred diskussion. Fakulteterna och förvaltningen förutsätts vidarebefordra dessa frågor 
till sina underliggande institutioner respektive enheter. Vi önskar att fakulteterna, Lärarhögskolan, 
Universitetsbiblioteket, universitetsförvaltningen, studentkårerna och de fackliga organisationerna 
inkommer med skriftliga reflektioner utifrån frågorna senast den 17 september till 
planering@umu.se. Fakulteterna och förvaltningen ombeds att göra en syntes och reflektion för sitt 
verksamhetsområde, men också att vidarebefordra de enskilda svaren från institutionsnivån 
respektive enhetsnivån. Då det kommer att bli många svar ber vi alla beakta omfattningen vid 
utformningen av svaren. 

Frågan kommer att behandlas på universitetsstyrelsen den 4 oktober, på universitetsledningens 
internat i oktober, vid en chefs- och prefektträff med liknande upplägg som när värdegrunden 
diskuterades, i ledningsrådet, de strategiska råden och i den fackliga samverkan. En remiss av ett 
färdigt förslag planeras till februari-mars 2019, följt av beslut vid ett extra styrelsemöte i april och 
vidare konkretisering i styrelsens beslut om verksamhetsplan i juni 2019. Frågor kring processen 
välkomnas till planering@umu.se.  

Jag ser fram emot en spännande och konstruktiv process där vi kan lägga grunden för att utveckla 
Umeå universitet i framtiden.  

Hans Adolfsson, rektor 



Förfrågan om underlag  
Hans Adolfsson, rektor 
090-786 50 00 
 
 

 

2018-06-12 
Sid 2 (2)  

 

 Institution/enhet eller motsvarande 901 87 Umeå www.umu.se   
 

UMEÅ UNIVERSITET

Frågor 
 

•   Vad är Umeå universitet idag – finns det en speciell UmU-anda och i vad består den? 

•   Hur ser universitet ut om 5, 10 respektive 20 år? Vad och var vill vi vara? 

•   Vad i värdegrundsarbetet är viktigt att lyfta in i visions- och strategiarbetet? 

•   Vilka omvärldsförändringar (regionalt, nationellt och internationellt) kan eller bör få stor 
betydelse för universitetet fram till 2025?  

•   Vilka strategiska utmaningar utifrån den egna verksamheten är mest angelägna att arbeta 
med fram till 2025?  

•   Hur når vi dit? Vilka strategier och åtgärder behövs? 

  



 
2018-09-11 
Remiss 
Erik Vikström 
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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. 
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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. 



5 
 

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 
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 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. 
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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 
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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 



Budget för verksamhetsåret 1819
Konto Intäkter Budget 17/18 Prognos 17/18 Budget 18/19 Förändring i %

Medlemsavgifter

3010 Enterminsmedlemskap: Campus 450000 440 000 kr 430 000 kr

3014 Flerterminsmedlemskap: Campus 1150000 1 120 000 kr 1 120 000 kr

3013 Enterminsmedlemskap: Distans 45000 55 000 kr 55 000 kr

3015 Flerterminsmedlemskap: Distans 75000 85 000 kr 85 000 kr

3011 Alumnimedlemskap 20000 25 000 kr 25 000 kr

3012 Baskort utan medlemskap 20000 25 000 kr 25 000 kr

Summa medlemsavgifter 1 760 000 kr 1 750 000 kr 1 740 000 kr -1%

Kårstatusrelaterade intäkter

3110 Statsanslag 1107000 1 105 000 kr 1 135 000 kr

3120 Tjänsteköp från Umeå universitet 1218000 1 220 000 kr 1 289 000 kr

3130 Tjänsteköp från fakulteter/lärarhögskolan 1410000 1 415 000 kr 1 460 000 kr

Summa kårstatusrelaterade intäkter 3 735 000 kr 3 740 000 kr 3 884 000 kr 4%

Tjänsteintäkter

3610 Tjänsteköp 265000 265 000 kr 275 000 kr

3630 Samarbeten 480000 425 000 kr 460 000 kr

3620 Lönebidrag 265000 235 000 kr 250 000 kr

3845 Externa relationer/ reklam 80000 100 000 kr 120 000 kr

Summa tjänsteintäkter 1 090 000 kr 1 025 000 kr 1 105 000 kr 8%

Övriga intäkter

3530 Övrigt 10000 10 000 kr 10 000 kr

3547 Loppis 40000 35 000 kr 35 000 kr

Försäljning kårexpeditionen 130000 145 000 kr 160 000 kr

2851 Kårobligatoriefonden 37 015 kr

8020 Finansiella intäkter 20000 45 000 kr 20 000 kr

3800 Hyresintäkter 420000 455 000 kr 65 000 kr

Summa övriga intäkter 620 000 kr 690 000 kr 327 015 kr -53%

Summa intäkter 7 205 000 kr 7 205 000 kr 7 056 015 kr -2%



Konto Kostnader Budget 17/18 Prognos 17/18 Budget 18/19
Personal

5012 Löner, tillvidareanställda 1450000 1 440 000 kr 1 503 345 kr

5020 Löner, timanställda 25000 22 000 kr 25 000 kr

5600 Arbetsgivaravgifter 463445 478 000 kr 454 024 kr

Summa personal 1 938 445 kr 1 940 000 kr 1 982 369 kr 2%

Personalomkostnader

5710 Alecta/Collectum 70000 100 000 kr 85 000 kr

7310 Kompetensutveckling 15000 20 000 kr 15 000 kr

7320 Personalvård 20000 28 000 kr 25 000 kr

7321 Företags/ Friskvård 22000 25 000 kr 25 000 kr

7322 Inventarier/Arbetsmiljö 25000 30 000 kr 45 000 kr

7330 Arbetsgivaralliansen 9000 9 000 kr 10 000 kr

Summa personalomkostnader 161 000 kr 212 000 kr 205 000 kr -3%

Kansli

7111 Medlemsregister 65000 69 000 kr 65 000 kr

7112 Porto / epost 10000 18 000 kr 20 000 kr

7120 Mottagaravgifter/ Bankavg. 35000 42 000 kr 40 000 kr

7147 Loppis 20000 20 000 kr 15 000 kr

Inköp kårexpeditionen 125000 150 000 kr 135 000 kr

7140 Övriga kostnader kansli 15000 16 000 kr 20 000 kr

Summa kansli 270 000 kr 315 000 kr 295 000 kr -6%

Gemensamma kostnader

7510 Lokalhyra 500000 500 000 kr 490 000 kr

7520 Telefoni 5000 16 000 kr 5 000 kr

7540 Kontorsmaterial 8000 6 000 kr 10 000 kr

7545 Kopiering/utskrifter 75000 65 000 kr 65 000 kr

7560 Datorunderhåll/serverhyra 40000 48 000 kr 60 000 kr

7580 Övriga kostnader 8000 12 000 kr 10 000 kr

7590 Lokalvård 50000 53 000 kr 50 000 kr

Summa gemensamma kostnader 686 000 kr 700 000 kr 690 000 kr -1%

Kommentar avseende 7322:
Ett sammanträdesrum på kansliet planeras 
inrättas under 18/19 som underlättar för 
studentombud att kunna ta möten av känslig 
natur, för studentkåren att ha snabba möten med 
externa parter eller löpande arbetsmöten inom 
kansliet.

Kommentar avseende 7140:
Det har funnits behov av en ny kassadator till 
kårexpedititionen.

Kommentar avseende 7560:
Mycket av arbetsmaterialet i form av datorer, 
skärmar osv är kraftigt eftersatt.
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Förtroendevalda

5050 Arvode, presidium 785000 776 000 kr 826 290 kr

5052 Arvode, studentombud 791376 791 000 kr 805 920 kr

5650 Arbetsgivaravgifter 495297 492 000 kr 512 840 kr

Summa förtroendevalda 2 071 673 kr 2 059 000 kr 2 145 050 kr 4%

Organisationsomkostnader

6005 Kårstyrelse, disp 20000 13 000 kr 30 000 kr

6666 Projekt för kårens framtid 200 000 kr

6006 Möteskostnader 5000 1 000 kr 5 000 kr

7530 Resor 20000 19 000 kr 20 000 kr

6004 Mottagningsutbildning 30000 18 000 kr 30 000 kr

6010 Funktionärsregister 37000 38 000 kr 37 000 kr

6003 Kompetensutv. Utb.bevakare 15000 8 000 kr 10 000 kr

6012 Verksamhetsmedel Presidiet 50000 52 000 kr 50 000 kr

6016 Kårbil 35000 29 000 kr 35 000 kr

6019 SFS 25000 21 000 kr 25 000 kr

7575 Redovisningstjänster Kempe+KHS 45000 44 000 kr 45 000 kr

7570 Revision 20000 34 000 kr 20 000 kr

7915 IKSU Friskvård studenter 330000 330 000 kr 330 000 kr

Summa organisationsomkostnader 632 000 kr 607 000 kr 837 000 kr 38%

Informationskostnader

6812 Kårmedia AB 25000 25 000 kr 25 000 kr

6810 Infomaterial 60000 55 000 kr 60 000 kr

60-årsjubileum 20 000 kr

6811 Annonsering/Reklam 30000 33 000 kr 30 000 kr

Summa informationskostnader 115 000 kr 113 000 kr 135 000 kr 19%

Verksamhetsstöd

6960 Verksamhetsmedel kårsektioner 600000 617 000 kr 557 000 kr

3020 Provision försäljning av kårmedlemskap 110000 90 000 kr 95 000 kr

6014 Verksamhetsmedel sektionsnämnden 30000 30 000 kr 30 000 kr

6015 Verksamhetsmedel Akademiska föreningar 10000 10 000 kr 10 000 kr

6513 Kostnader akutlån 2000 500 kr 500 kr

7117 Medlemsavgift SFS 55000 52 000 kr 55 000 kr

Summa verksamhetsstöd 807 000 kr 799 500 kr 747 500 kr -7%

Kommentar avseende 6005:
Kårstyrelsen avser att satsa mer på utåtriktade 
medlemsaktiviteter under året.
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Bostäder

7650 Blå huset: Hyreskostnad 330000 380 000 kr

7655 Blå Huset: Omkostnader 25000 26 000 kr 10 000 kr

Summa bostäder 355 000 kr 406 000 kr 10 000 kr -98%

Kårval

7719 Till valnämndens förfogande 20000 15 000 kr 5 000 kr

Summa kårval 20 000 kr 15 000 kr 5 000 kr -67%

Summa kostnader 7 056 118 kr 7 166 500 kr 7 051 920 kr -2%

Preliminärt resultat 148 882 kr 38 500 kr 4 095 kr -89%

Kommentar avseende 7655:
Fastighetsägaren kommer att fortsätta hyra ut 
lägenheter vilket sänker vår flyttkostnad.

Kommentar avseende 7719:
Med ett nytt valsystem där kårsektionerna utgör
valkretsarna behövs ej medel för valvakor, 
liststöd och arvoden till en valnämnd.
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Operativ plan 2018/2019 
Denna plan är fastställd av kårfullmäktige den 26 september 2018. Planen gäller till och med  

30 juni 2019. 

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

ska fungera som ett ramverk för kårstyrelsen att förhålla sig till. De fyra första rubrikerna, bildning, 

rättssäkerhet, lika villkor och samhällsengagemang reglerar målen för den verksamhet som i stor del 

förknippas med lågintensivt och långsiktigt påverkansarbete gentemot Umeå universitet och 

nationellt, medan medlemsnytta och medlemsorganisation ska utgöra mål för den egna organisationen. 

Varje avsnitt har en inledande, övergripande beskrivning av vilket arbete kårstyrelsen avser 

genomföra samt en lista i punktform över de årets projekt. Kårstyrelsen kommer därefter 

komplettera den operativa planen med en projektbeskrivning där ansvarsfördelning görs och 

ytterligare delprojekt kan tillkomma. 
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Övergripande  

Kommande verksamhetsår kommer på många sätt bli ett händelserikt år. De tre studentkårerna vid 

Umeå universitet ska genom studentkårsskrivelsen redovisa kårernas gemensamma bild av de 

problem som kårerna uppfattat vid universitet de senaste tre åren. Dessutom ska Umeå studentkår 

ansöka om kårstatus för kommande 3 år, Universitet ska sätta en vision för 2020–2025 och vi i 

Umeå Studentkår ska formulera en ny treårig strategisk plan.  

Kåren ställs i år inför många frågor och utmaningar, men också inför många möjligheter att påverka 

studiesituationen i Umeå till det bättre. 

För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot Umeå universitet (UmU), Umeå 

kommun och övriga aktuella aktörer krävs ett gott samarbete med övriga studentkårer och god 

kommunikation inom den egna organisationen. Vi i Umeå studentkår tror på samarbete, och 

kommer att arbeta för att upprätthålla och utveckla befintliga samarbetsområden, samt undersöka 

i vilken utsträckning nya samarbeten står att finna. 

Umeå studentkår vill värna om våra aktiva. Vår verksamhet drivs framåt av hundratals studenter 

som engagerar sig i våra sektioner, kårföreningar, akademiska föreningar, kårhus, studenttidningar 

och i många andra kårsammanhang. Genom att stärka kårsektionerna koppling till kårfullmäktige 

får de engagerade studenterna en tydligare koppling till kårens högsta beslutande organ och 

kontakten mellan alla organisationsdelar utvecklas. 

Umeå studentkår ska: 

● Ta fram förslag för hur kårsektionernas inflytande i kåren kan stärkas.  

○ Vilket innefattar men inte är begränsat av att ta fram stadgeändringsförslag för ett 

nytt kårvalssystem. 

● Ansöka om kårstatus för 19–21. 

● Ta fram förslag på strategisk plan för 19–21. 

● Lämna in studentkårskrivelsen 16–19. 

 

Bildning 

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

för att den helst ska höjas. Arbetet med detta sker på två olika nivåer; på nationellt plan ska kåren 

bedriva påverkansarbete genom att vara remissinstans och driva nationella frågor som gynnar 

studenterna genom höjd utbildningskvalité och förbättrade förutsättningar för studier, så väl som 

förbättrade möjligheter på en framtida arbetsmarknad. På universitetsnivå sker påverkansarbetet 

genom aktiv studentrepresentation i samtliga beslutande och beredande organ av relevans för 

utbildning och studenters situation. 
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I år vill vi lägga ett extra fokus på att vara proaktiva i arbetet. Utbildningskvalitén ska stärkas. Därför 

vill vi göra en extra satsning på lyfta frågor kring, lärarledd tid, forskningsanknytning och 

arbetsmarknadsanknytning. 

För att driva utbildningsfrågor krävs en handlingskraftig verksamhet. Påverkningsarbete mot 

universitet sker i sig på flera nivåer, på institutionsnivå, fakultetsnivå och på universitetscentral nivå. 

Det är ett omfattande arbete som i den egna organisationen sker på olika nivåer och i olika led. 

Därför krävs god kommunikation mellan kårens alla organ. 

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

stöd i specifika ärenden.  Det är viktigt att arbetet för studenters ökade medvetenhet kring Umeå 

studentkårs verksamhet fortsätter, att de får en ökad kunskap om sina rättigheter och en bättre 

insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor. 

Samarbetet och kommunikationen mellan studentombuden på sektionsnivå och studentombuden 

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

genom att bland annat stödja sektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och 

utbildningsbevakning. 

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

med studentrepresentanterna, utan också deras ställning som sådan. Studentrepresentanterna utgör 

en mycket viktig del av universitets kvalitetssäkringssystem och kårens kärnverksamhet. I år vill vi 

därför särskilt verka för att stärka studentrepresentanternas ställning och underlätta deras 

studentfackliga arbete. Tidigare har universtiet erbjudit studentrepresentanter viss förtur till både 

praktik och utbytesplatser. Detta var som ett tack från universitet som nu inte längre ges. Som 

studentrepresentant ska du känna att du får stöd av kåren i arbete och att insatsen uppskattas av 

både kåren och universitet. 

Umeå studentkår ska: 

● Arrangera en kampanj för lärarledd tid. 

● Arrangera studentfackliga utbildningsdag både under höst- och vårtermin. 

● Skriva en ny handbok för studentfackligt arbete. 

● Skriva en ny och uppdaterad regelsamling. 

● Särskilt verka för att förutsättningarna för studentinflytandet stärks. 

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

studentrepresentant, att trösklarna till ett studentfackligt engagemang minskar och 

att studenters direkta påverkan genom kursutvärderingar stärks.  

● Särskilt verka för att utbildningens forskningsanknytning stärkts.  

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

för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så att 



Styrdokument 
Erik Vikström 
Kårordförande 
2018-09-06 
 

 

 

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

Sidan 5 av 8 

rättssäkerheten vid examination stärks och antalet tentamensskrivningar utanför vardagar 

minskar. 

● Särskilt verka för ett införande av digitala salstentamina. 

● Särskilt verka för anonymiserad bedömning av hemtentamina. 

Lika villkor 

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

värde och lika behandling är något som ska genomsyra Umeå studentkår. I vårt arbete som stort, 

såväl arbetet mot universitetet ska jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling finnas med. Som en 

central del i sitt arbete ska Umeå studentkår verka för ett jämlikt universitet, tillgängligt för alla. 

Medlemmar eller andra som kommer till kåren och känner att det blivit t.ex. orättvist behandlade 

ska skyndsamt få stöd och hjälpa av våra studentombud. 

Umeå studentkår ska: 

● Uppmärksamma problemet med psykisk ohälsa bland studenter på lokal nivå. 

● Bevaka internationella studenters tillvaro och uppfattning av UmU. 

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

frågor som faller under “lika villkors uppdraget”. 

● Genomföra/organisera mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen. 

● Open University projektet fortsätter tillsammans med övriga studentkårer och universitetet 

centralt, uppföljning och utveckling av det. 

● Sammanställning av ett dokument som innehåller vad Umeå studentkår står för inom lika 

villkorsfrågor. 

● Förbättra möjligheten att studera för individer med allergier. Se över regler för 

tentamensskrivning angående snacks som kan påverkar individer med allergier. 

● Öka närvaron vid konstnärligt campus från kårens sida. 

● Arbeta med trygghet på campus och motarbeta alla former av sexuella trakasserier, 

mobbning och trakasserier. 

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

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

● Särskilt verka för UmUs arbete kring studenthälsan. 

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

● Särskilt verka för jämlikhet och mångfald bland förtroendevalda och företrädare för Umeå 

studentkår.  

● Särskilt verka för förbättring av fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
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Samhällsengagemang 

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

möjlighet att fokusera på sina studier. Av den anledningen ser Umeå studentkår allvarligt på att vi 

är rödlistade i SFS årsrapport och kommer att arbeta för att förbättra den genom påverkansarbete 

mot kommunen och försöka sammanställa en rapport som kan väcka engagemang från 

kommunens sida att förbättra situationen. 

SFS ska ha som ny fokusfråga att tackla frågan om hur studenterna mår. På agenda idag blir det allt 

vanligare att man ser reportage och liknande över hur den psykiska ohälsan växer. Vi vill öka 

medvetenheten och skapa dialog på campus och få upp universitetsledningens öga ännu mer för 

studenthälsan. 

 

Umeå studentkår ska: 

● Sammanställa kortare rapport eller liknande om bostadssituationen i Umeå. 

Påverkansarbete mot kommunen. Förbättra möjligheten för studenter att hitta boende. 

Samarbete med Hyresrättsföreningen. 

● Uppmärksamma den psykologisk ohälsa som ökar i Sverige bland studenter.  

● Aktivt arbeta för en förbättra bostadssituation för studenterna i Umeå. SFS standard om 

bostäder som måttstock. 

Medlemsnytta 

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

stöd. Därför måste studentkåren fortsätta att utveckla medlemskapet, både genom att bredda 

innehållet som att informera om detsamma. 

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

De kan genom olika evenemang ta del av inspirerande erfarenheter från arbetsgivare och 

arbetstagare. Dessa arrangemang anordnas av US tillsammans med kårsektioner och dess 

föreningar alternativt tillsammans med en extern aktör. 

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

storleken på organisationen, utöka sitt utbud av rabatter och studenterbjudanden. 

Umeå studentkår ska: 

● Genomföra välkomstmässa på våren. 

● Genomföra årshögtid, kåren fyller 60 år. 

● Genomföra en vårbal i samarbete med NTK och UMS. 

● Se över befintliga sponsringsavtal, med utgångspunkt vad ger detta för Medlemsnytta. 
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● Se över befintliga policydokument som reglerar sponsringsavtal. 

● Söka ny sponsring 

● Driva arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, i samarbete med kårens sektioner och 

föreningar.  

● Utveckla nya metoder för att både nya och befintlig verksamhet ska nå ut till internationella 

studenter. 

● Utveckla och stötta sektioners skapande av evenemang och uppmuntra samarbete mellan 

föreningarna och sektionerna. 

● Särskilt för genomförandet av fler sektionsöverskridande aktiviteter och kårcentralt 

arrangerade aktiviteter. 

● Särskilt verka för fler och bättre studentrabatter för US medlemmar. 

Medlemsorganisationen 

För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot Umeå universitet (UmU), Umeå 

kommun och övriga aktuella aktörer krävs ett gott samarbete med övriga studentkårer. Vi i Umeå 

studentkår tror på samarbete, och kommer att arbeta för att upprätthålla och utveckla befintliga 

samarbetsområden, samt undersöka i vilken utsträckning nya samarbeten står att finna. 

Umeå studentkår vill värna om sina aktiva. Vår verksamhet drivs av hundratals studenter 

engagerade i sektioner, föreningar, kårhus, studenttidningar, kårpartier och många andra områden. 

Genom tydligare kommunikationslinjer mellan kårens delar ska kontakten mellan alla 

organisationsled utvecklas. 

Studentkåren ska under året arbeta för att alla medlemmar, oavsett utbildning, studieort eller 

förstaspråk, nås av information om studentkårens verksamhet, studenternas rättigheter och 

medlemskapets förmåner. 

Umeå studentkår ska: 

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

utveckla samarbete inom kåren. 

● Genomföra stormöte öppet för hela medlemsbasen som är sprunget ur gruppträffarna. 

● Genomföra en kampanj för medlemsvärvning.  

● Ta fram en ny, modern och bättre hemsida. Därefter skapa organisering från sektionerna 

kring möjligheten att använda sig av sidan. 

● Ta fram ett levande åsiktsdokument där kårens ställningstaganden är sammanfattande. 

● Förbättra kommunikationen inom Umeå studentkår, framförallt förbättra gemenskapen 

under US loggan. Få sektioner och föreningar att samarbeta och känna att de alla har en 

gemenskap.  

● Se över och utveckla nya metoder för att nå ut med sin verksamhet till internationella 

studenter. 
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● Utöka och förbättra kontakten med de andra kårerna vid UmU och SLU Umeå. 

● Utveckla de stöd vi kan erbjuda studenter som inte studerar på UmUs stora campus. 

● Särskilt verka för nya kontorsytor för arvoderade och anställda.  

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

Övrigt 

Utveckla och stödja arbetet med kårhuset projektet och se till att en avsiktsförklaring skrivs denna 

mandatperiod. 
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ARBETSBESKRIVNINGAR VID UMEÅ STUDENTKÅR 
Denna ordning samlar arbetsbeskrivningar för samtliga tillsvidareanställda vid Umeå studentkår.   

Denna ordning har fastställts av kårstyrelsen den 19 september 2017. 

Innehåll  
Kanslichef 100% ................................................................................................................. 2 

Personalledning .............................................................................................................. 2 
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Ekonomistyrning .............................................................................................................. 2 
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Expeditionsarbete ........................................................................................................... 3 

Kommunikation/utskick .................................................................................................. 3 

Bostäder ........................................................................................................................ 3 

Informationssekreterare 100% ............................................................................................. 4 
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Kanslichef 100% 

Personalledning 

- Leda och fördela arbetet för kårens anställda. 
- Företräda arbetsgivaren (kårstyrelsen) i löneförhandlingar och andra avtalsenliga 

förhandlingar. 

Personaladministration 

- Ansvara för löneadministration, personalförsäkringar och skatter. 
- Ansvara/samordna åtgärder beträffande arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor. 
- Ansvara/samordna ärenden rörande personalvård och personalförmåner. 

Ekonomistyrning 

- Ansvara för upprättande av bokslut. 
- Ansvara/samordna upprätthållande av attest-och betalningsrutiner. 
- Ansvara för arkivering av kårens (ekonomiska) avtal. 

Organisationsstöd 

- Handha register över valda ledamöter till nämnder och styrelser. 
- Ansvara för att förvara lagtexter, handböcker, tidskrifter, remisser/remissvar samt 

utredningar där Umeå studentkår har ett intresse. 
- Dataskyddsombud för Umeå studentkår. 
- Att tillsammans med presidiet ansvara för överlämning gentemot tillträdande presidium 

samt introduktion av förtroendevalda. 
- Att vid behov medverka vid utbildning till nya presidiet och kårstyrelsen gällande 

kårens/universitetets organisation och historia samt i nationella utbildningsfrågor. 
- Utbildning och organisatoriskt stöd gentemot kårsektioner/kårföreningar. 
- Nyckelansvarig US lokaler. 
- Revisor för ett antal kårsektioner och kårföreningar. 

Verksamhetsstöd 

- Vara presidiet behjälplig vid utarbetande av remissvar och debattartiklar samt utarbeta 
beslutsunderlag till arbetsutskottet och kårstyrelsen. 

- Bevaka frågor som behandlas och handläggs av Umeå universitets styrelse och ledning, 
samt vara stöd för våra representanter i universitetets styrelser och nämnder. 

- Tillsammans med presidiet ansvara för genomförande av utredningar och projekt. 
- Medverka i arbetet med operativ plan och prioriteringar. 
- Utarbeta underlag gällande samordning inom US, ex. gemensamma system inom hela 

kårstrukturen. 
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Stiftelseadministration 

- Handläggare vid Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond samt Stiftelsen 

Studenthälsan innebärande: 

o Registrering och arkivering av ansökningar samt kommunikation med sökande. 

o Utformning av marknadsföringsmaterial. 

- Handläggare vid Kårhusstiftelsen innebärande: 

o Upprättande, administration och uppföljning av avtal. 

o Framtagande av underlag och utredningar på uppdrag av styrelsen. 

Kanslist 100% 

Registerhantering 

- Registervård och urvalsbeställningar från US medlemsregister och Ladok. 
- Utgöra kontaktperson gentemot dataregisterleverantör avseende system o funktion. 
- Registrering av betalning av kåravgifter, adm. av återbetalningar/korrigeringar. 
- Underlag/utredningar rörande reglemente, kåravgifter o statistik. 
- Svarar på förfrågningar och gör urval gällande medgivandetjänsten via portal. 

Expeditionsarbete 

- Hantering av medlemsärenden, besvara telefonförfrågningar och betjäna studenter över 
disk i enlighet med av kårfullmäktige fastställt reglemente. 

- Viss försäljningsverksamhet, t-shirts, pins, kårband m.m. 
- Avstämning av kontantkassa. 
- Arbetsledning av extrapersonal på expeditionen. 
- Att verka för att expen aktivt arbetar med medlemsvärvning. 
- Hantering av bussgods. 

Kommunikation/utskick 

- Handläggning av förfrågningar från universitetets institutioner. 
- Ansvara/samordna utskick till studerande/medlemmar/institution. 
- Ansvara för inkommande utbytesstudenter. 
- Ansvara för uppdatering och utformning av information vid utskick till institutioner och 

medlemmar. 
- Ansvara/samordna att hemsidan och medlemsportal uppdateras med aktuell 

medlemsinformation. 
- Vid förfrågan vara behjälplig vid utvecklande (innehåll o upplägg) av kårens hemsida. 
- Medverka att synliggöra US på sociala medier – facebook, twitter. 

Bostäder 

- Ansvar för distansrumslista. 
- Projektansvar för Akutrumsförmedlingen. 
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Informationssekreterare 100% 

Organisationsstöd 

- I samråd med presidiet och övrig personal utveckla US organisation för medlemsvärvning. 

- Att handha US grafiska profil och vid behov göra ändringar i denna. 

- I samråd med presidiet utveckla medie- och kommunikationsstrategier. 

- Utveckla och komma med förslag på nya informationskanaler. 

- Ansvara för utredningar och framtagande av underlag för US informationsverksamhet. 

Verksamhetsstöd 

- Ansvara för layout och uppdatering av US webbplatser/digitala informationslösningar. 

- Ansvara för layout och utskick av nyhetsbrev samt kontinuerlig utveckling/uppdatering av 

densamma. 

- Genomföra US informationsverksamhet enligt gällande kommunikationsplan. 

- Samordna bokning, schemaläggning och layout av US dörrpratare och anslagstavlor. 

- Vara presidiet och förtroendevalda behjälplig vid planering av informationsinsatser och 

framtagande av grafiska produktioner. 

- Ansvara för schemaläggning av informationsinsatser som kräver bemanning. 

- Stödja kårsektioner och kårföreningar i deras informationsverksamhet. 

Marknadskoordinator/externa relationer 

- Att för varje termin ta fram en halvårsplan över vilka försäljningsinsatser och erbjudanden 

som ska göras mot externa parter samt att löpande göra uppföljning av planen. 

- Ombesörja kontinuerlig kontakt mellan externa företag och US, samt aktivt bedriva 

försäljning mot presumtiva samarbetspartners ex. partnerdagar. 

- Ansvara för annonsförsäljning/sponsring för US arrangemang för samarbetspartners. 

- I samråd med US presidium utveckla nya medlemsförmåner med externa parter. 

Ombesörja omvärldsbevakning gällande marknadsföring och/ eller erbjudande vid andra 

medlemsorganisationer. 

- Efter godkännande, för US räkning kunna sälja insatser när det gäller grafisk 

produktion/layout  till närstående delar av kåren ex. loppis, välkomstmässor, vertex, kårval 

samt layout/administration av Campuskortet. 

Datorsupport 

- Ansvara för kårens datorserver Common avseende administration och underhåll. 

- Ansvara för löpande översyn och support av arbetsplatsens behov av datorer, 

arbetstelefoner, skrivare eller annan teknisk utrustning samt tillhörande mjukvara. 
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Kamrer 100% 

- Kontering och registrering av fakturor. 

- Kund och Leverantörsreskontra (uppföljningssystem, bevaka in- och utbetalningar, 

påminnelseutskick och inkassohantering). 

- Daglig bokföring avseende Umeå studentkår. 

- Administration av akutlånefonden (utbetalningar, bokföring och krav). 

- Likviditetskontroll och likviditetskalkyler. 

- Månadsvis avstämning av balansräkningen konton. 

- Biträda kanslichef och ordförande med bl.a. information om kontohistorik. 

- Uppdatera budget/tilläggsbudget i ekonomiprogram. 

- Att ta fram underlag för samt sammanställa månadsrapporter/ kvartalsrapporter. 

- Tillsammans med kanslichef medverka i bokslutsarbetet. 
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Vaktmästare 25% 

Dagligen/löpande 

- Posthantering – Frankering och tömning av postlåda samt sortering av inkommande post. 

- Vid behov assistera med kansliets storformatskrivare samt kontorsskrivare. 

- Löpande stöd till kansliets arbete med utåtriktade verksamheter såsom mässor, 

informationsmaterial, varuautomat eller motsvarande. 

Veckovis 

- Pappersåtervinning i kontorsutrymmen och kopieringsrum samt tidningar i personalrum. 

- Källsortering – tömning av plastbehållare i köket till återvinningsrummet. 

- Ordning i korridoren – pallar och kartonger placeras i källaren. 

Var 14:e dag 

- Uppsättning  av toalettpratare - torsdag/fredag. 

- Eventuell övrig affischering. 

- Eventuella inköp av personalfika. 

- Se över förråden i källare – vid behov rensning. 
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UPPDRAGSBESKRIVNINGAR VID UMEÅ STUDENTKÅR 
Denna ordning samlar uppdragsbeskrivningar för arvoderingar med en arvoderingsnivå 
motsvarande minst 25 % av grundarvodet, enligt Regel för arvoderingar och arvoderingsnivåer.   

Denna ordning har fastställts av kårstyrelsen den 16 maj 2018. 

Innehåll  
Kårstyrelsens arbetsutskott .................................................................................................. 2 

Generellt ........................................................................................................................ 2 

Kårordförande med ansvar för ledning, externa relationer och information .............................. 3 

Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor ............................................................ 5 

Vice kårordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor .................................... 7 

Ansvarig för medlemsnytta ................................................................................................ 8 
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Studentombud verksamma vid fakulteter eller lärarhögskolan ................................................. 10 
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Studentombud vid SamFak med ansvar för Samsek, JF-sektionen .......................................... 11 

Studentombud vid SamFak med ansvar för Betsek och HHUS ................................................ 14 

Studentombud vid HumFak med ansvar för Humsek .............................................................16 

Studentombud vid LH med ansvar för Umpe ....................................................................... 18 
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Kårstyrelsens arbetsutskott 

Generellt 

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

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

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande  

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

dess verksamhet.  

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

verksamhet. 

- Företräder arbetsgivaren i relation till tjänstemannastrukturen.  

- Har ett arbetsledningsansvar gentemot övriga arvoderade vid Umeå studentkår. 

- Sitter som studentrepresentant i universitetsstyrelsen, ledningsrådet och rektors 

beslutsmöte. 

- Är ordförande i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds stipendienämnd och 

Kårhusstiftelsens styrelse.  

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

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

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

eller till tjänsteman enligt delegationsordning.  

- Sammankallar och leder kårstyrelsen samt arbetsutskottet.  

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

studentkår representeras i de styrelser där studentkåren har en plats.  

- Samordnar tillsättningen av studentrepresentanter i de universitetscentrala organ där 

studentkåren har en plats.  

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

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

ansvarsområdet.  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

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

frågor skrivs ner.  

- Ansvarar över att kårstyrelsen får en överlämning/introduktion. 

- Verkar på ett allmänt plan för ett gott informationsflöde mellan Umeå studentkår och 

universitetsledningen samt NTK och UMS. 

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

kårfullmäktige, nämnden för Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond samt 

Kårhusstiftelsens styrelse. 

Externa relationer  

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

bibehållande av befintliga avtal.  
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Information  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med våra kårsektioner och kårföreningar.  

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

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

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

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande  

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

dennes ställe.  

- Har ett arbetsledningsansvar jämte kårordföranden gentemot studentombud verksamma 

vid fakulteter eller lärarhögskolan. 

- Ledamot av arbetsutskottet.  

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

- Är suppleant för ordförande i Kårhusstiftelsens styrelse.  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

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

frågor skrivs ner.  

- Bedriver påverkansarbete på lokal och nationell nivå i utbildningsfrågor.  

Utbildningsfrågor  

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

- Sammankallande för studentkårernas gemensamma enhet för grundutbildningsbevakning 

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

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

studentfallsskrivelsen. 

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

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

underlag och material till doktorandföreningarna. 

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

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

utbildningsområdet.  

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

arbetsgrupper berör utbildningsfrågor 

- Ansvara för författandet av studentkårens remissyttranden avseende förslag till förändrade 

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

som nationell nivå.   

- Ansvarar över att säkerställa att studentombudshandboken är aktuell. 

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

nationella reformer och frågor som rör utbildningsområdet. 

- Hjälper och stödjer studentombuden i arbetet med studentfall och utbildningsfrågor.  
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- Håller sig uppdaterad om för utbildningsområdet aktuella frågor på nationell och lokal nivå 

samt relevanta ärenden som avhandlats inom dessa instanser.  

- Sköter arkiverings- och dokumentationsarbetet inom sitt ansvarsområde samt ansvarar 

över samordning av diarieföring mellan studentombuden.  

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

Umeå studentkårs verksamhet genom bland annat studentfackliga utbildningsdagar och 

rättighetskampanjer. 

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

fakultetsledningarna samt NTK och UMS i utbildningsfrågor.  

- Terminsvis diskutera i form av dialogmöten inriktningen på utbildningsbevakningen under 

kommande termin tillsammans med fakultetsledningarna och lärarhögskolan samt 

respektive studentombud. 

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

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

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

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande  

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

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

- Ledamot av arbetsutskottet.  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

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

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

avseende inspark.  

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

frågor skrivs ner.  

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

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

ansvara för och arkivera protokoll från dessa möten. 

Studiesocialt  

- Representerar Umeå universitets studenter i arbetsmiljöfrågor och samordnar Umeå 

studentkårs arbetsmiljöarbete samt verkar för en god arbetsmiljö för studenter. 

- Ansvara för författandet av studentkårens remissyttranden avseende förslag till förändrade 

bestämmelser gällande studenternas arbetsmiljö och därmed andra förenliga frågor på lokal 

nivå såväl som nationell nivå. 

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

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

studiesociala området.  

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

Umeå studentkår med problem rörande sin studiesociala situation.  

- Informerar om studiestöd och försäkringar till studenter inom Umeå studentkårs 

verksamhetsområde samt erbjuder stöd i studenternas kontakt med CSN, 

Försäkringskassan och Migrationsverket.  

- Ansvarar för akutlån. 

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

fakultetsledningarna samt NTK och UMS i studiesociala frågor. 

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

Ansvarig för medlemsnytta arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande 

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

Universum. 

- Att planera och genomföra utbildningar i marknadsföring och medlemsvärvning för 

förtroendevalda. 

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

fram nya projekt. 

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

arrangemang. 

- Att utveckla och upprätthålla kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

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

- Att ansvara för löpande kontakt och samarbete med Folkuniversitetet. 

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

föreningar. 

- Att vara kontaktperson för verksamhetsstipendiet. 

- Att ha samordningsansvar kring räkmacka. 

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

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

ansvarsområdet.  

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

frågor skrivs ner. 

- Kontaktperson till Blå Huset. 

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

Information  

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

profil hos dessa.  

- Ansvar för att informationskanalerna till våra medlemmar fungerar.  

- Samordnar framtagandet av informationsmaterial om Umeå studentkårs verksamhet. 
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Politisk sekreterare 25% 

Övergripande 

Ha en övergripande insikt i kårens olika styrdokument 

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

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

Vara arbetsutskottet behjälpliga i att författa pressmeddelanden och remissvar. 

Sekreterare vid Arbetsutskottet (AU) 

Att vara sekreterare vid AU-sammanträden innebärande: 

- Inhämtande av underlag från presidiet inför varje AU. 

- Sammanställning av inkomna underlag och utskick till presidiet inför varje 

AU. 

- Protokollskrivande vid respektive möte samt att tillse att protokollen blir 

justerade. 

Sekreterare vid Kårstyrelsen (KS) 

Att vara sekreterare vid KS-sammanträden innebärande: 

- Protokollskrivande vid respektive möte. 

Sekreterare vid Kårfullmäktige (KF) 

Att vara sekreterare vid KF-sammanträden innebärande: 

- Tillse att en aktuell röstlängd, reservationslappar, protokollsanteckningslappar 

samt yrkandelappar finns till respektive KF. 

- Protokollskrivande vid respektive möte. 

- Tillse att samtliga yrkanden, protokollsanteckningar och reservationer förs till 

protokoll. 

Sekreterare vid valnämnden (VN) 

- Protokollskrivande vid respektive möte. 

Sekreterare vid gruppen för gemensamma uppdrag (GUPP) 

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

- Sammanställning av inkomna underlag och utskick till GUPP-gruppen inför 

varje möte. 

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

Generellt 

Som studentombud innehas ett förtroendeuppdrag. Studentombuden arbetar på uppdrag av de 
sektioner studentombuden är verksam vid såväl som av kårstyrelsen, och är en heltidsarvoderad 
resurs för sektionerna och studenterna. Arbetet utformas till stor del självständigt, och 
studentombuden bör aktivt arbeta för att utveckla studentombudsrollen. Det är ändock viktigt att 
arbetet för studentombuden utgår från respektive uppdragsbeskrivning. 

I beslutande och beredande organ, på fakultetsnivå såväl som på universitetscentral nivå, företräder 
studentombuden alltid samtliga studenter vid Umeå universitet – kårmedlemmar såväl som de som 
valt att inte teckna medlemskap. 

Arbetet för studentombuden bör planeras och utföras i nära samarbete med övriga arvoderade och 
studentombud vid Umeå studentkår. Särskild beaktning bör tas till de avtal som slutits gällande 
utbildningsbevakning mellan respektive fakultet/lärarhögskolan och Umeå studentkår. 
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Studentombud vid SamFak med ansvar för Samsek, JF-sektionen 

Studentombudet arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Studentrepresentation: 

- Att företräda studenter inom Samfaks beslutande och beredande organ. Här ingår att sitta 

som ordinarie studentrepresentant i utbildningskommittén och den samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden.  

- Att medverka i tillfälliga arbetsgrupper eller motsvarande inom Samfak samt UmU där 

utbildningsfrågor och förutsättningarna för studier behandlas, samt vid behov genomföra 

lokala utredningar och remissvar som rör verksamhetsområdet. 

- Att ansvara för rekrytering av studentrepresentanter där sådana ska finnas i samarbete med 

kårsektionerna och kårföreningar, inom verksamhetsområdet. I det fall att 

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

- Att säkerställa att Umeå studentkår har aktuella kontaktuppgifter till samtliga 

studentrepresentanter inom verksamhetsområdet. 

Sektionsstöd: 

- Att delta i samtliga av Samseks styrelsemöten som kunskaps- och informationsperson samt 

inneha övriga förtroendeuppdrag i enlighet med Samseks beslut. 

- Att delta i de av Juridiska föreningens styrelsemöten när sektionens styrelse så finner 

lämpligt. Därutöver ska löpande kontakt hållas med föreningens ansvarige för 

utbildningsfrågor. 

- Att verka för ett gott informationsflöde mellan kårsektionerna och ledningen för Samfak 

och dess institutioner, samt Umeå studentkår. 

- Att tillsammans med Umeå studentkårs doktorandsektion arbeta med 

utbildningsbevakning och frågor inom forskarutbildningen. 
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Utbildningsbevakning: 

- Att hjälpa och stödja studenter, inom Samseks och Juridiska föreningens 

verksamhetsområde (nedan definierat), som vänder sig till Umeå studentkår med problem 

rörande sin utbildning.  

- Att aktivt närvara vid studentombudsträffar inom enheten för grundutbildningsbevakning 

(GutBev). 

- Att aktivt närvara vid studentombudsträffar inom gruppen för gemensamma uppdrag 

(Gupp). 

- Att aktivt medverka vid författandet av studentfallsskrivelsen. 

- Att hålla sig uppdaterad med för verksamhetsområdet aktuella frågor på nationell och lokal 

nivå samt relevanta ärenden som avhandlats inom dessa instanser. 

- Att sköta arkiverings- och dokumentationsarbetet inom sina ansvarsområden samt särskilt 

sköta studentfallsdiariet inom verksamhetsområdet.  

- Att informera studenter, med särskilt fokus på distansstudenter, inom Samsek och Juridiska 

föreningens verksamhetsområden om deras rättigheter, Umeå universitets regelverk och 

andra tillämpliga bestämmelser, samt när så är lämpligt informera om kårsektionernas 

verksamhet. 

- Att genomföra minst 20 klassrumsträffar per år, varav minst 2 träffar med distansstudenter, 

i syfte att föra en dialog med studenterna om deras rättigheter, samt öka kontaktytan mellan 

Umeå studentkår och den enskilda studenten. 

- Att medverka i planeringen och genomförandet av Umeå studentkårs studentfackliga 

utbildningsdagar och de studenträttskampanjer som genomförs. 

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

och att nästkommande studentombud får en ändamålsenlig introduktion. 

Arbetsmiljö: 

- Att hantera arbetsmiljöärenden av både fysisk och psykosocial karaktär i samarbete med 

Umeå studentkårs ansvarige för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor, samt bistå sektionerna 

och föreningarna i deras arbetsmiljöarbete inom verksamhetsområdet. 

- Att aktivt delta i HSAMO-träffar anordnade av Umeå universitet. 

Samseks verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid institutionen för kostvetenskap, institutionen för statsvetenskap, 

institutionen för geografi och ekonomisk historia, institutionen för socialt arbete, 

restauranghögskolan samt studenter vid Umeå centrum för genusstudier.1 

- Studenter vid institutionen för informatik som inte läser beteendevetenskapliga 

programmet med inriktning mot IT-miljöer. 

                                                   

1 Undantaget studenter inom lärarutbildningen samt studenter vid studieorterna Sollefteå och 
Skellefteå. 
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- Studenter vid handelshögskolans enheter för statistik och nationalekonomi som inte läser 

inom HHUS verksamhetsområde.2  

Juridiska föreningens verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid juridiska institutionen och juridiskt forum. 

  

                                                   

2 Undantaget studenter inom lärarutbildningen. 



Ordning 
Daniel Lindblom 
Kårordförande 
2018-05-17 

 

 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 10 
ordf@umeastudentkar.se Sidan 14 av 19 

Studentombud vid SamFak med ansvar för Betsek och HHUS 

Studentombudet arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Arbetet innefattar, men begränsas inte av: 

Studentrepresentation: 

- Att företräda studenter inom Samfaks beslutande och beredande organ. Här ingår att sitta 

som ordinarie studentrepresentant i utbildningskommittén och den samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden samt dekanens beslutsmöte.  

- Att medverka i tillfälliga arbetsgrupper eller motsvarande inom Samfak samt UmU där 

utbildningsfrågor och förutsättningar för studier behandlas, samt vid behov genomföra 

lokala utredningar och remissvar som rör verksamhetsområdet. 

- Att ansvara för rekrytering av studentrepresentanter där sådana ska finnas, i samarbete med 

Betsek, HHUS och kårföreningarna inom verksamhetsområdet. I de fall 

studentrepresentanter saknas träder du som studentombud in i deras ställe när så är möjligt. 

- Att säkerställa att Umeå studentkår har aktuella kontaktuppgifter till samtliga 

studentrepresentanter inom verksamhetsområdet. 

Sektionsstöd: 

- Att delta i samtliga av Betseks och HHUS styrelsemöten som kunskaps- och 

informationsperson samt inneha övriga förtroendeuppdrag i enlighet med kårsektionernas 

beslut. 

- Att hålla god kontakt med HHUS utbildningsutskott och delta i utskottets möten när så är 

lämpligt. 

- Att verka för ett gott informationsflöde mellan kårsektionerna och Samfak och dess 

institutioner, samt Umeå studentkår. 

- Att tillsammans Umeå studentkårs doktorandsektion arbeta med utbildningsbevakning och 

frågor inom forskarutbildning. 

Utbildningsbevakning: 

- Att hjälpa och stödja studenter inom Betseks och HHUS verksamhetsområde (nedan 

definierat) som vänder sig till Umeå studentkår med problem rörande sin utbildning. 

- Att aktivt närvara vid studentombudsträffar inom enheten för grundutbildningsbevakning 

(GutBev). 

- Att aktivt närvara vid studentombudsträffar inom gruppen för gemensamma uppdrag 

(Gupp). 

- Att aktivt medverka vid författandet av studentfallsskrivelsen. 

- Att hålla sig uppdaterad med för verksamhetsområdet aktuella frågor på nationell och lokal 

nivå samt relevanta ärenden som avhandlats inom dessa instanser. 

- Att sköta arkiverings- och dokumentationsarbetet inom sina ansvarsområden samt särskilt 

sköta studentfallsdiariet inom verksamhetsområdet. 
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- Att informera studenter, med särskilt fokus på distansstudenter, inom Betseks och HHUS 

verksamhetsområden om deras rättigheter som studenter, Umeå universitets regelverk och 

andra tillämpliga bestämmelser, samt informera om kårsektionernas verksamhet. 

- Att genomföra minst 20 klassrumsträffar per år, varav minst 2 träffar med distansstudenter, 

i syfte att föra en dialog med studenterna om deras rättigheter, samt öka kontaktytan mellan 

Umeå studentkår och den enskilda studenten. 

- Att medverka i planeringen och genomförandet av Umeå studentkårs studentfackliga 

utbildningsdagar och de studenträttskampanjer som genomförs. 

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

och att nästkommande studentombud får en ändamålsenlig introduktion. 

Arbetsmiljö: 

- Att hantera arbetsmiljöärenden av både fysisk och psykosocial karaktär i samarbete med 

Umeå studentkårs ansvarige för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor, samt bistå sektionerna 

och föreningarna i deras arbetsmiljöarbete inom deras verksamhetsområden. 

- Att aktivt delta i HSAMO-träffar anordnade av Umeå universitet. 

Betseks verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid Sociologiska institutionen och institutionen för psykologi. 

- Studenter vid Pedagogiska institutionen som inte läser inom lärarutbildningen.  

- Studenter vid institutionen för informatik som läser Beteendevetenskapliga programmet 

med inriktning mot IT-miljöer. 

HHUS verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid Handelshögskolans enhet för företagsekonomi. 

- Studenter inom Handelshögskolan som läser inom ett civilekonomprogram.  
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Studentombud vid HumFak med ansvar för Humsek 

Studentombudet arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Arbetet innefattar, men begränsas inte av: 

Studentrepresentation: 

- Att företräda studenter inom Humfaks beslutande och beredande organ. Här ingår att 

sitta som ordinarie studentrepresentant i utbildningsstrategiska kommittén, humanistiska 

fakultetsnämnden samt dekanens beslutsmöte. 

- Att medverka i tillfälliga arbetsgrupper eller motsvarande inom Humfak samt UmU där 

utbildningsfrågor och förutsättningarna för studier behandlas, samt vid behov genomföra 

lokala utredningar och remissvar som rör verksamhetsområdet. 

- Att ansvara för rekrytering av studentrepresentanter där sådana ska finnas i samarbete med 

Humsek och kårföreningarna inom verksamhetsområdet. I det fall att 

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

- Att säkerställa att Umeå studentkår har aktuella kontaktuppgifter till samtliga 

studentrepresentanter inom verksamhetsområdet. 

Sektionsstöd: 

- Att delta i samtliga av Humseks styrelsemöten som kunskaps- och informationsperson 

samt inneha förtroendeuppdrag i enlighet med Humseks beslut. 

- Att verka för ett gott informationsflöde mellan kårsektionen och ledaningen för Humfak 

och dess institutioner, samt Umeå studentkår. 

- Att tillsammans med Umeå studentkårs doktorandsektion arbeta med 

utbildningsbevakning och frågor inom forskarutbildning. 

Utbildningsbevakning: 

- Att hjälpa och stödja studenter, inom Humseks verksamhetsområde (nedan definierat), 

som vänder sig till Umeå studentkår med problem rörande sin utbildning.  

- Att aktivt närvara vid studentombudsträffar inom enheten för grundutbildningsbevakning 

(GutBev). 

- Att aktivt närvara vid studentombudsträffar inom gruppen för gemensamma uppdrag 

(Gupp). 

- Att aktivt medverka i författandet av studentfallsskrivelsen. 

- Att hålla sig uppdaterad med för verksamhetsområdet aktuella frågor på nationell och lokal 

nivå samt relevanta ärenden som avhandlats inom dessa instanser. 

- Att sköter arkiverings- och dokumentationsarbetet inom sina ansvarsområden samt särskilt 

sköta studentfallsdiariet inom verksamhetsområdet. 

- Att informera studenter, med särskilt fokus på distansstudenter, inom Humseks 

verksamhetsområde om deras rättigheter som studenter, Umeå universitets regelverk och 
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andra tillämpliga bestämmelser, samt när så är lämpligt informera om kårsektionens 

verksamhet. 

- Att genomföra minst 20 klassrumsträffar per år, varav minst 2 träffar med distansstudenter, 

i syfte att föra en dialog med studenterna om deras rättigheter, samt öka kontaktytan mellan 

Umeå studentkår och den enskilda studenten. 

- Att medverka i planeringen och genomförandet av Umeå studentkårs studentfackliga 

utbildningsdagar och de studenträttskampanjer som genomförs. 

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

och att nästkommande studentombud får en ändamålsenlig introduktion. 

Arbetsmiljö: 

- Att hantera arbetsmiljöärenden av både fysisk och psykosocial karaktär i samarbete med 

Umeå studentkårs ansvarige för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor, samt bistå sektionen 

och föreningarna i deras arbetsmiljöarbete inom verksamhetsområdet. 

- Att aktivt delta i HSAMO-träffar anordnade av Umeå universitet. 

Humseks verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid Konsthögskolan. 

- Studenter vid institutionen för Språkstudier som inte läser inom lärarutbildningen. 

- Studenter vid institutionen för Kultur- och medievetenskaper som inte läser inom 

lärarutbildningen. 

- Studenter vid institutionen för Idé- och samhällsstudier som inte läser inom 

lärarutbildningen. 

- Studenter vid Estetiska institutionen som inte läser inom lärarutbildningen.   
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Studentombud vid LH med ansvar för Umpe 

Studentombudet arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Arbetet innefattar, men begränsas inte av: 

Studentrepresentation: 

- Att företräda studenter inom Lärarhögskolans beslutande och beredande organ. Här ingår 

att sitta som ordinarie studentrepresentant i styrelsen för lärarhögskolan, rektors 

beslutsmöten, arbetsmiljökommittén, husrådet vid naturvetarhuset och lärarhuset.  

- Att medverka i tillfälliga arbetsgrupper eller motsvarande inom Lärarhögskolan samt UmU 

där utbildningsfrågor och förutsättningarna för studier behandlas, samt vid behov 

genomföra lokala utredningar och remissvar som rör verksamhetsområdet. 

- Att ansvara för rekrytering av studentrepresentanter där sådana ska finnas i samarbete med 

UmPe och kårföreningarna inom verksamhetsområdet. I det fall att studentrepresentanter 

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

- Att säkerställa att Umeå studentkår har aktuella kontaktuppgifter till samtliga 

studentrepresentanter inom verksamhetsområdet. 

Sektionsstöd: 

- Att delta i samtliga av UmPes styrelsemöten som kunskaps- och informationsperson samt 

inneha förtroendeuppdrag i enlighet med UmPes beslut. 

- Att verka för ett gott informationsflöde mellan kårsektionen och ledningen för 

Lärarhögskolan och dess institutioner, samt Umeå studentkår. 

- Att medverka på minst ett styrelsemöte per kårförening och termin. 

- Att tillsammans med Umeå studentkårs doktorandsektion arbeta med 

utbildningsbevakning och frågor inom forskarutbildning. 

- Att hålla UmPes kontor öppet och tillgängligt för studenterna. 

- Att hämta post och paket från studentkåren, vaktmästeriet och posten samt distribuera 

dessa till berörda parter. 
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Utbildningsbevakning: 

- Att hjälpa och stödja studenter, inom UmPes verksamhetsområde (nedan definierat), som 

vänder sig till Umeå studentkår med problem rörande sin utbildning.  

- Att aktivt närvara vid studentombudsträffar inom enheten för grundutbildningsbevakning 

(GutBev). 

- Att aktivt närvara vid studentombudsträffar inom gruppen för gemensamma uppdrag 

(Gupp). 

- Att aktivt medverka i författandet av studentfallsskrivelsen. 

- Att hålla sig uppdaterad med för verksamhetsområdet aktuella frågor på nationell och lokal 

nivå samt relevanta ärenden som avhandlats inom dessa instanser. 

- Att sköter arkiverings- och dokumentationsarbetet inom sina ansvarsområden samt särskilt 

sköta studentfallsdiariet inom verksamhetsområdet. 

- Att informera studenter, med särskilt fokus på distansstudenter, inom UmPes 

verksamhetsområde om deras rättigheter som studenter, Umeå universitets regelverk och 

andra tillämpliga bestämmelser, samt när så är lämpligt informera om kårsektionens 

verksamhet. 

- Att genomföra minst 20 klassrumsträffar per år, varav minst 2 träffar med distansstudenter, 

i syfte att föra en dialog med studenterna om deras rättigheter, samt öka kontaktytan mellan 

Umeå studentkår och den enskilda studenten. 

- Att medverka i planeringen och genomförandet av Umeå studentkårs studentfackliga 

utbildningsdagar och de studenträttskampanjer som genomförs. 

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

och att nästkommande studentombud får en ändamålsenlig introduktion. 

Arbetsmiljö: 

- Att hantera arbetsmiljöärenden av både fysisk och psykosocial karaktär i samarbete med 

Umeå studentkårs ansvarige för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor, samt bistå sektionen 

och föreningarna i deras arbetsmiljöarbete inom verksamhetsområdet. 

- Att aktivt delta i HSAMO-träffar anordnade av Umeå universitet. 

UmPes verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter som är antagna till utbildning vid Lärarhögskolan. 
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Beslut om dessa stadgar har fattats av UmPes årsmöte 2018- 2 

Ändamål 

§1. UmePedagogerna, nedan benämnd UmPe, har som huvudsakligt syfte att bevaka och 
medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid 
Lärarhögskolan samt främja medlemmarnas väl. 
 

§2. Sektionen fungerar som kårsektion för studenter vid Lärarhögskolan. Sektionen är 
partipolitiskt och religiöst obunden. 

 
§3. UmPes verksamhet regleras i dessa stadgar, Umeå studentkårs stadgar samt utfärdade 

bestämmelser av regering och riksdag. Dessa stadgar får inte strida mot Umeå studentkårs 
stadgar. Om dessa stadgar befinns strida mot Umeå studentkårs stadgar äger Umeå 
studentkårs stadgar företräde. 

 
§4. Medlem som anser att något av UmPes organ fattat ett beslut på felaktigt sätt kan skriftligen 

anmäla det till kårens inspektor. 

Medlemskap 

§5. Medlem i UmPe är den student som enligt beslut av kårens fullmäktige ska tillhöra sektionen 
och som erlagt medlemsavgift. 
 

§6. Medlem har rätt att 

• inneha förtroendeuppdrag för UmPes räkning. 

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

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

Ekonomi 

§7. UmPes verksamhetsår löper från 1/7 till 30/6 påföljande år. 
 
§8. UmPes styrelse utser två (2) firmatecknare att två (2) i förening teckna sektionens firma.  

 
§9. Respektive kårförening ska vara representerad vid minst 80 % av styrelsemötena, om inte, så 

erhåller kårföreningen endast 50 % av de från UmPe utbetalda medlen för det kommande 
verksamhetsåret. 

 
§10. Sparade medel för en kårförening ska som mest uppgå till 10.000:- per verksamhetsår. I det 

fall att sparade medel vid verksamhetsårets slut överstiger denna summa, ska kommande 
utbetalningar av verksamhetsmedel nästkommande verksamhetsår regleras i förhållande till 
detta tak. 

 
§11. UmPe har sitt säte i Umeå. 

Revision och ansvarsfrihet 

§12. UmPes räkenskaper, förvaltning och verksamhet granskas fortlöpande av en (1) 
verksamhetsrevisor som väljs av årsmötet.  
 

§13. Revisorn får ej vara ledamot i UmPes styrelse. 
 

§14. Det åligger verksamhetsrevisorn att senast tio (10) dagar innan stormötet tillsända sektionen 
en berättelse över den företagna revisionen samt yttrande över frågan om styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Verksamhetsrevisorns berättelse ska läggas 
fram för stormötet. 
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Organisation 

§15. Sektionen ska vara indelad i kårföreningar. Om indelning i kårföreningar beslutar årsmötet.  
 

§16. UmPes organisation utgörs av: 

• Styrelsen 

• Årsmöte 

• Stormöte 

• Årsmötet, stormötet eller styrelsen inrättat utskott 

Årsmöte 

Allmänt 

§17. Årsmötet är tillsammans med stormötet UmPes högsta beslutande organ. 
 

§18. Årsmötet ska hållas under våren före maj månads utgång. 
 

§19. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.  

Utlysning mm 

§20. Årsmötet sammanträder genom utlysning av styrelsen. 
 

§21. Utlysning ska ske fjorton (14) dagar innan årsmötet.  

 
§22. Utlysning ska ske genom anslag. 

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

årsmötet. 
 

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

§25. Frågor som inte upptagits i föredragningslistan får inte behandlas om det inte särskilt anges i 
dessa stadgar att frågan ska behandlas på årsmötet/stormötet. 

Protokoll 

§26. Vid årsmötet ska protokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker.  
 

§27. Protokollet från årsmötet undertecknas av mötets ordförande, sekreterare samt de två (2) av 
årsmötet utsedda justeringspersonerna. 

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

samt tillsändas kårstyrelsen och kårföreningarna för kännedom. 
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Ärenden 

§29. På årsmötet ska följande frågor behandlas: 

• val av mötesordförande 

• val av mötessekreterare 

• val av två (2) justeringspersoner 

• fastställande av föredragningslistan 

• frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt 

• godkännande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 

• godkännande av verksamhetsmedel till sektionens kårföreningar 

• godkännande av budget för det kommande verksamhetsåret 

• val av en (1) revisor 

• frågor till styrelsen från medlemmar  

• motioner av medlemmar 

• propositioner från styrelsen 

• val av valberedning, varav en (1) sammankallande 

• val för nästa verksamhetsår av: 

- styrelsens ordförande 

- tre ledamöter samt en ersättare i styrelsen från Hectos 

- tre ledamöter samt en ersättare i styrelsen från Tuff 

- två ledamöter samt en ersättare i styrelsen från Smisk 
 
§30. Rätt att inlämna motioner och frågor till styrelsen har varje medlem. 

 
§31. Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast klockan 12:00 åtta (8) dagar före årsmötet, 

varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till beslut till 
årsmötet.  

 
§32. Fråga till styrelsen ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast 12:00 åtta (8) dagar före årsmötet, 

varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt svar till årsmötet. Sedan frågan besvarats kan 
årsmötet uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan och styrelsens skriftliga svar ska 
föras in i protokollet.  

Närvaro, rösträtt, omröstning 

§33. Alla UmPes medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. 
Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse. 
 

§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. 
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Stormöte 

Allmänt 

§35. Stormötet är tillsammans med årsmötet UmPe högst beslutande organ. 
 

§36. Stormötet ska hållas under hösten före oktober månads utgång.  
 

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

Utlysning mm 

§38. Stormötet sammanträder genom utlysning av styrelsen. 

 
§39. Utlysning ska ske fjorton (14) dagar innan stormötet.  

 
§40. Utlysning ska ske genom anslag. 

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

årsmötet. 
 

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

§43. Frågor som inte upptagits i föredragningslistan får inte behandlas om det inte särskilt anges i 
dessa stadgar att frågan ska behandlas på årsmötet/stormötet. 

Protokoll 

§44. Vid stormötet ska beslutsprotokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker.  
 

§45. Protokollet från stormötet undertecknas av mötets ordförande, sekreterare samt de två (2) 
av stormötet utsedda justeringspersoner. 

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

samt tillsändas kårstyrelsen och kårföreningarna för kännedom. 

Ärenden 

§47. På stormötet ska följande frågor behandlas: 

• val av mötesordförande 

• val av mötessekreterare 

• val av två (2) justeringspersoner 

• fastställande av föredragningslistan 

• frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt 

• godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

• godkännande av balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår.  

• revisorns revisionsberättelse 

• om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året  

• frågor till styrelsen från medlemmar  

• motioner av medlemmar  

• propositioner från styrelsen  

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

 
§50. Fråga till styrelsen ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast 12:00 åtta (8) dagar före 

stormötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt svar till stormötet. Sedan frågan 
besvarats kan stormötet uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan och styrelsens 
skriftliga svar ska föras in i protokollet.  

Närvaro, rösträtt, omröstning 

§51. Alla UmPes medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på stormötet. 
Styrelsen äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet. Närvarorätt har även en (1) representant 
för Umeå studentkårs styrelse. 
 

§52. Omröstning på stormötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 
sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften 
av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid 
lika röstetal skiljer lotten. 

Valberedning 

§53. Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningen får ej utgöras av sektionens ordförande, 
vice ordförande, kassör eller sekreterare. 
 

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

§55. Valberedningen består av minst en (1) och som mest tre (3) ledamöter varav en (1) är 
sammankallande. Valberedningen sammanträder genom kallelse av sammankallande. 

 
§56. Vid omröstning i valberedningen gäller som beslut den mening som erhåller fler än hälften 

av de erlagda rösterna. 
 

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

Extra årsmöte/stormöte 

§58. Rätt att påkalla extra årsmöte/stormöte tillkommer: 
a. UmPes revisor 
b. UmPes styrelse 
c. femtio (50) medlemmar 
d. en (1) kårförening 

 
§59. För extra årsmöte/stormöte gäller samma stadgar som för årsmöte/stormöte. Extra 

årsmöte/stormöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess utlysande. 
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Styrelsen 

Allmänt 

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

§61. Styrelsen ska bestå av en (1) ordförande, tre (3) ledamöter från Tuff, tre (3) ledamöter från 
Hectos och två (2) ledamöter från Smisk. Ordförande ska ej sitta i styrelsen för någon av 
kårföreningarna. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig kassör 
och sekreterare. 

 
§62. Om ledamot eller dennes suppleant i styrelsen avgår mellan två årsmöten, åligger det berörd 

kårförening att fylla vakansen. 
 

§63. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften (1/2) av ledamöterna är närvarande.  
 

Styrelsens uppgifter 

§64. Det åligger styrelsen att:  

• göra utlysning till årsmötet/stormötet 

• bereda ärenden till årsmötet/stormötet 

• ansvara för sektionens ekonomi och förvaltning  

• fyra veckor innan stormötet förelägga revisorn verksamhetsberättelsen, samt resultat- 
och balansräkning. Årsredovisningen ska undertecknas av den styrelse för vars 
mandatperiod årsredovisningen avser. Styrelsen kan delegera till ordföranden att 
underteckna årsredovisningen under förutsättning att det finns ett dokumenterat 
godkännande av årsredovisningen från övriga styrelseledamöter  

• utse representanter till de organ som sektionen enligt delegation från kåren har att utse 
representanter till  

• fastställa arvoden för förtroendevalda och funktionärer inom befintliga budgetramar 

Kallelse & Beredning 

§65. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordförande ska kalla till styrelsemöte om 
ledamot så begär. 
 

§66. Kallelse ska utgå senast sju (7) dagar före styrelsemöte. I kallelse ska föredragningslista samt 
övriga handlingar bifogas. 

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

Närvaro, omröstning, jäv 

§68. Samtliga medlemmar har närvaro- samt yttranderätt på styrelsens möten. 
 

§69. Omröstning på styrelsemötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 
sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften 
av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid 
lika röstetal äger ordförande den avgörande rösten förutom vid personval där lotten avgör. 

 
§70. 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.  
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Protokoll 

§71. Vid styrelsemöte ska beslutsprotokoll föras. Sekreteraren ansvarar för att detta sker. 
 
§72. Protokoll ska undertecknas av mötesordförande, mötessekreteraren samt en (1) på 

styrelsemötet utsedd justeringsperson. 
 

§73. Justerat protokoll ska offentliggöras senast fjorton (14) dagar efter mötet.  

Stadgar 

§74. Förslag till stadgeändring ska finnas tillgängliga för UmPes medlemmar senast tio (10) dagar 
före det årsmöte/stormöte som ska behandla frågan. 
 

§75. Beslut om förändringar av dessa stadgar fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på 
årsmöte/stormöte. 

 

§76. Stadgeförändringar skall tillställas Umeå studentkårs fullmäktige för godkännande. 
 

Misstroendevotum 

§77. Misstroendevotum kan ställas mot styrelsen eller enskild styrelseledamot om minst en 
kårförenings styrelse eller trettio (30) medlemmar så önskar. Misstroendevotum ska vara 
konstruktivt, dvs. de som reser misstroendevotum mot styrelse skall också ha förslag till ny 
styrelse. Misstroendevotum påkallar automatiskt extra årsmöte inom fjorton (14) dagar efter 
det att misstroendet skriftligt kommit styrelsen till känna. 
 

§78. För att misstroendevotum ska godkännas krävs två tredjedelars (2/3) majoritet. Vid bifall 
avgår styrelsen eller den enskilde styrelseledamoten med omedelbar verkan. Vid avgående 
styrelse tillsätts en interimsstyrelse vars uppgift är att utlysa extra årsmöte varvid ny styrelse 
väljs. Detta ska ske inom två (2) månader från det att interimsstyrelsen tillsatts. 

Upplösning 

§79. Beslut om upplösning fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på två (2) på varandra 
följande årsmöten. 
 

§80. Om UmPe upplöses skall tillgångarna fonderas av Umeå studentkår tills dess att en ny 
kårsektion kan bildas med liknande inriktning. 

 
§81. Om en ny kårsektion med liknande inriktning ej bildats inom fem (5) år från upplösandet 

tillfaller tillgångarna Umeå studentkår. 
 

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

  



Stadgar för UmPe  

 

Beslut om dessa stadgar har fattats av UmPes årsmöte 2018- 9 

 
Versionshistorik 

Fastställda   1988-04-21 
Reviderade 1988-11-29 
Reviderade 1992-02-19 
Reviderade 1992-11-03 
Reviderade 1994-11-01 
Reviderade 1995-11-01 
Reviderade 1999-11-04 
Reviderade 2001-10-01 
Reviderade 2003-11-24 

Reviderade 2004-11-03 
Reviderade 2006-11-08 
Reviderade 2007-05-10 
Reviderade 2008-05-15 
Reviderade 2009-05-14 
Reviderade 2011-05-11 
Reviderade 2013-05-28 
Reviderade 2015-05-06 
Reviderade 2018-05-23 

 
 
 



Verksamhetsrapportering 
Stefan Brattlöf 
Organisationssekreterare 
2018-09-11 
 

 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 53 
stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 43 

VERKSAMHETSRAPPORTERING 
I enlighet med regel för verksamhetsmedel, fastställd 23 maj 2018 av kårfullmäktige, ska 
kårsektionerna årligen återberätta sin verksamhet i en verksamhetsrapportering. Syftet är att kunna 
ge en tydlig bild av hela kårarbetet och vara ett verktyg för fortsatt verksamhetsutveckling. 

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

- Kårsektionens verksamhetsrapportering ska godkännas av september månads 

kårfullmäktige. 

- Verksamhetsrapporteringen behöver inte vara fastställd av kårsektionens års- eller 

stormöte. 

- Verksamhetsrapporteringen ska vara utformad så att riktlinjerna nedan är uppfyllda. 

Riktlinjer för verksamhetsrapportering 

Nedan följer de avsnitt som ska återrapporteras med en kort beskrivning av varje avsnitt. I vissa 
fall kan text saknas under vissa rubriker om det har tagits upp på andra ställen, inte är relevant för 
aktuell sektion eller att frågan inte har arbetats med. Avsnitten lyfter fram både det planerade 
arbetet samt det redan genomförda arbetet sektionen gjort. 

Planerade aktiviteter 

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

Mål och förväntningar 

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

Jämställdhet och lika villkor 

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

Alkoholkultur 

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

Studie- och arbetsmiljö 

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

Utbildningsfrågor 

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

Sektionsstyrelse 

En förteckning över sektionsstyrelsens sammansättning. 
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Genomförda aktiviteter 

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

Sektionsutveckling 

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

Kårföreningar 

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

Representation och struktur 

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

Jämställdhet och lika villkor 

En beskrivning av hur sektionen arbetade med jämställdhet och likabehandling. 

Alkoholkultur 

En beskrivning av hur sektionen arbetade med att förebygga en osund alkoholkultur under 
insparksveckorna. 
Studie- och arbetsmiljö 

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

Utbildningsfrågor 

En beskrivning av hur sektionen arbetade med utbildningsfrågor. 
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Rapportering för verksamhetsåret 18/19: BetSek 

Planerade aktiviteter 

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

Inspark och välkomnande: 

- Skicka ut välkomstbrev till alla medlemmar med information om vad BetSek gör och 

vilka planer vi har för den kommande terminen. Vi vill även bifoga kontaktuppgifter 

och uppmana medlemmarna att följa oss på våra sociala medier. 

- Representera BetSek på olika välkomstmässor, ex Välkomstmässan som Institutionen 

för Psykologi anordnar för Kognitionsvetarstudenter och psykologistudenter och den 

stora Välkomstmässan i Lindellhallen. Det kommer vi även att göra under våren. Vi vill 

att studenterna så tidigt som möjligt ska få vetskap om vad BetSek gör och vad de kan 

ha för nytta av oss. Här finns även möjlighet att promotera för att studenterna ska bli 

kårmedlemmar.  

- Mottagningsaktivitet för nya BetSek-studenter. Vi planerar att ha en gemensam dag 

under mottagningsveckorna för att skapa gemenskap mellan de olika föreningarna och 

bidra till ett ytterliga tillfälle att träffa nya vänner och socialt umgänge i Umeå. 

Gemensam styrelseutbildning för alla föreningars styrelsemedlemmar. 
I oktober/november 2018 vill vi i samarbete med Akademikerförbundet SSR anordna en 
styrelseutbildning för alla som sitter i de olika föreningarnas styrelse. Det vill vi göra för att kunna 
dela erfarenheter med varandra, för att skapa större gemenskap mellan föreningarna och ett 
forum för att diskutera terminens kommande aktiviteter och möjlighet till att samarbeta om 
dessa. Vi vill att de medlemmar som engagerar sig i föreningsstyrelserna ska känna att de får 
något utav det, varför vi med denna dagen vill erbjuda en blandning av utbildning och sociala 
aktiviteter. 

Fika med BetSek. För att fortsätta marknadsföra BetSek och BetSeks evenemang planerar vi att 
bjuda på fika på olika ställen på universitetet ca en gång i månaden. För att nå ut till så många 
studenter som möjligt vill vi byta mellan olika lokaler där BetSeks studenter har föreläsningar. 

Stormöte i oktober. Enligt våra stadgar hålls ett stormöte i oktober där alla medlemmar bjuds in 
för att diskutera BetSeks verksamhet. Här finns möjlighet att ställa frågor till styrelsen, komma 
med motioner och påverka vad BetSek ska göra under det kommande året. Här ska det också 
beslutas om ansvarsfrihet för den föregående styrelsen och revisoren ska komma med sin 
revisionsberättelse. 

Julpyssel. I december bjuds alla föreningars styrelse till julpyssel för att göra föreningsrummet 
extra mysigt inför julen. Det är också ett tillfälle att träffas och skapa gemenskap bland de aktiva 
i föreningarna. Under december månad finns det dessutom alltid tillgängligt fika för styrelserna 
i föreningsrummet. 

CV-Workshop med Akademikerförbundet SSR. För att vidare samarbeta med 
Akademikerförbundet SSR vill vi arrangera en workshop under vårterminen för alla BetSeks 
medlemmar. Här vill vi att det ska vara ett tema som är relevant för alla studenter oberoende av 
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utbildning, till exempel hur man kan skriva CV och/eller personligt brev. Denna kan vara bra 
att anordna i januari/februari för studenter som vill ha hjälp inför jobbsökningen till sommaren 
eller efter avslutad utbildning. 

Workshop för föreningsaktiva. För att bygga vidare på den tidigare styrelseutbildningen planeras 
för en workshop där föreningarna kan bygga vidare på delar av det som framkom under 
styrelseutbildningen. Här vill vi även bjuda på middag för att starka föreningen och ge något 
tillbaka till de medlemmar som har engagerat sig lite extra under styrelseåret. 

Årsmöte och överlämning. Inför årsmöte vill vi lägga mycket energi på att marknadsföra BetSek 
och vad de olika styrelseposterna innebär. Det vill vi bland annat göra vid att prata med 
studenterna och bjuda på fika, använda kampanjer på sociala medier och skicka ut information 
via mail. För att den nya styrelsen sedan ska få en bra start planeras en överlämningshelg där den 
föregående styrelsen tackas av och den nya styrelsen får möjlighet att ställa de frågor som behövs 
inför det kommande verksamhetsåret. 

Sommaravslutning. Innan sommaren vill BetSek tacka för vårterminen och önska medlemmarna 
god sommar. Det kan förslagsvis göras vid att anordna en stor grillfest, brännbollsturnering eller 
liknande.  

Mål och förväntningar 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

BetSek har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för studier vid Umeå Universitet. För verksamhetsåret 18/19 är en 
övergripande målsättning att BetSeks synlighet bland medlemmarna. Detta kommer synas i ökad 
intresse och deltagande på BetSeks aktiviteter, samt ökad intresse för att engagera sig i BetSeks 
styrelse. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

För verksamhetsåret 18/19 är det viktigt att fortsätta arbetet om jämställdhet och lika villkor. 
Vid att ha Umeå Studentkårs(US) studentombud som sekreterare i BetSeks styrelse, kommer vi 
kunna ta hjälp av hen samt andra resurser på US om problem skulle uppstå. Vidare är en 
målsättning att BetSek ska göra en jämställdhetsanalys över sin sektion och föreningar för att 
kartlägga vilka områden som behöver arbetas vidare med, och utifrån det göra en 
jämställdhetsplan. Under insparksveckorna vill BetSek uppmana föreningarna att se över sin 
planering för att inkludera alla, samt att BetSeks egna aktivitet ska genomsyras av inkludering, 
jämställdhet och lika villkor. 
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Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

För att förebygga en osund alkoholkultur bland BetSeks medlemmar kommer vi fortsätta med 
att inte ge ekonomiskt bidrag till alkohol. Vi kommer också att vid evenemang där alkohol 
förekommer, alltid erbjuda alkoholfria alternativ, samt arrangera evenemang utan alkohol. Under 
insparksveckorna vill BetSek bidra med en aktivitet som är alkoholfri. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

En representant från BetSek kommer att delta på Utbildningskommitténs möten samt i husrådet 
i Beteendevetarhusen för att bevaka studie- och arbetsmiljöfrågor. Vidare kommer BetSek att 
samarbeta med studentombudet för att bevaka dessa frågor. BetSeks alla evenemang ska syfta 
till att göra studievardagen bättre för studenter, socialt och utbildningsmässigt. Sektionen vill 
särskilt belysa frågor som rör studenternas psykiska hälsa. 

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Vi representerar BetSeks medlemmar i Utbildningskommittén och uppmanar till arrangemang 
som ger nya perspektiv och andra kunskaper än det som studenterna får i och med sin utbildning. 
Till exempel vill BetSek arrangera en CV-workshop i samarbete med Akademikerförbundet SSR 
våren 2019 för att hjälpa studenterna med att få arbete efter eller under studierna. 

Sektionsstyrelse 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 

Ordförande: Felicia Vik Ching 

Vice-ordförande: Vakanssatt 

Kassör: Andreas Hjalmarö Eriksson 

Sekreterare/studentombud: Frida Annuswer 

Ledamot och representant för PLUM: Emma Wiberg och Andreas Berg 

Ledamot och representant för PF: Tove Holmberg 

Ledamot och representant för KogVet: Vakanssatt 

Ledamot och representant för IVF: Thomas Åkerblad och Anton Jansson 

Ledamot och representant för Sofum: Andras Wenger 

Ledamot och representant för BIT: Emmy Lindberg 
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Rapportering för verksamhetsåret 17/18: BetSek 

Genomförda aktiviteter 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

Verksamhetsåret fick en tuff start då det krävdes hela tre årsmöten (ett ordinarie och två 
extrainsatta) för att tillsätta ett helt presidium. Det är dock första gången på flera år att BetSek 
har ett fullt presidium. 
 
I oktober firade BetSek 30-årsjubileum vilket firades med EPP och tårtkalas på E-puben. 
Evenemanget var öppet för alla med kårleg och var uppskattat av alla som kom. Evenemanget 
blev det första för den nya styrelsen att planera, och blev en bra start på årets samarbete. 
Styrelsen fick även hjälp av andra medlemmar från olika föreningar. 
 
Senare samma månad bjöd vi in till årets stormöte där vi genomförde en stadgeändring. Vi 
bjöd på fika och lockade till oss några medlemmar utöver styrelsen.  
 
I samarbete med Akademikerförbundet SSR bjöd vi in alla underföreningernas 
styrelsemedlemmar till en styrelseutbildning i november. Alla förutom en förening var 
representerade och totalt var vi runt 30 stk. Utbildningen gav goda möjligheter till att byta 
värdefull erfarenhet med varandra, och tillsammans med middag och boule på Orangeriet 
efteråt lärde vi känna varandra över föreningsgränserna.  
 
I november arrangerade vi också “Fika med BetSek”, där vi bjöd alla medlemmar på fika i 
Beteendevetarhuset. Syftet var att marknadsföra oss vilket ledde till flera följare på våra sociala 
medier. 
 
I december deltog ordförande och vice-ordförande till Vasa med andra aktiva medlemmar i 
Umeå Studentkår. Vi tog med oss värdefull kunskap, tips från andra sektioner och föreningar, 
samt nya bekantskaper.  
 
Samma månad var BetSek för första gång medarrangör på Psykologiska Föreningens årliga 
Luciafirande i Beteendevetarhuset. Till skillnad från andra år, samlade vi in pengar till 
Musikhjälpen, dit BetSek även hade sin egna bössa som samlade in 4645 kr.  
 
För att skapa mer sammanhållning bland föreningarna och hjälpa till med att komma i 
stämning inför julen, pyntade vi Föreningsrummet och bjöd på kaffe och pepparkakor vilket 
var uppskattad.  
 
I slutet på januari arrangerade vi en bubbelballturnering där 6 lag från olika föreningar deltog. 
Evenemanget var mycket uppskattad bland dem som var med. Samma dag planerade vi även 
en sittning, men endast 13 biljetter såldes så vi fick ställa in. 
 
Från februari till maj arrangerade vi Halv åtta hos BetSek där kring 25 medlemmar deltog. 
Förra året fick vi ställa in samma evenemang, så det var roligt att uppslutningen var större det 



Verksamhetsrapportering 
Stefan Brattlöf 
Organisationssekreterare 
2018-09-11 
 

 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 53 
stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 11 av 43 

här året. Här fick medlemmar från olika föreningar träffas och äta god middag ihop. 
Evenemanget var uppskattad av de som deltog.  
 
I april planerades en ny träff för alla föreningars styrelsemedlemmar för att kunna upprätthålla 
det vi började på Styrelseutbildningen i november. Till trots för stort intresse, fick vi ställa in då 
datum och tid inte passade. Tills nästa år är det nog smart att lägga återträffen tidigare på 
terminen.  
 
I maj bjöd styrelsen in till årsmöte där ny styrelse valdes. Nytt för i år var att även ledamöter 
och representanterna från de olika föreningarna valdes då. I samband med årsmöte bjöds det 
även på fika och smörgåstårta. En vecka senare hölls ett överlämningsmöte där både den gamla 
och nya styrelsen deltog, följd av en social kväll med grill och kubb.  
 

Sektionsutveckling 

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

Det sektionen gjort bra senaste året är att öka vetskapen bland medlemmar om vad BetSek är 
och gör. Det har lett till att fler har sökt sig till styrelsen, varit med att arrangera olika evenemang 
och deltagit på de evenemang sektionen har arrangerat. Styrelsen har också medvetet arbetat 
med att kommunicera mer med kårföreningarnas styrelser för att kunna anpassa verksamheten 
efter deras önskemål. Bland annat har sektionen därav ändrad på rutiner kring 
verksamhetsrapportering så att det passar kårföreningarnas verksamhetsår bättre. Sektionen har 
även skapat en policy för PR.  

För att fortsätta utvecklas behöver sammanhållningen bland de olika kårföreningarna starkas 
ytterligare. Sektionen skulle också gynnas av att fortsätta bli mer synlig för medlemmarna så att 
ännu fler vill engagera sig och deltaga i sektionens arbete.  

Kårföreningar 

Återrapportering avseende ”kårföreningar” 

Sektionen består av sex kårföreningar som styrelsen aktivt har arbetat för att samarbeta bättre 
med. Det har arrangerats styrelseutbildning för alla kårföreningars styrelser och en 
Facebookgrupp för alla kårföreningars styrelser har bildats för att underlätta kommunikation. 
Sektionen har genomgående under året uppmanat kårföreningarna att öppna sina arrangemang 
för övriga kårföreningar. För att ytterligare skapa sammanhållning bland kårföreningarna har 
föreningsrummet börjat rustas upp med kaffebryggare och vattenkokare, samt gratis kaffe och 
te för alla.  
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Representation och struktur 

Återrapportering avseende ”representation och struktur” 

Sektionens presidie har representerat studenterna i kårstyrelse och kårfullmäktige, 
utbildningskommitten, husrådet i Beteendevetarhusen och sektionsnämnden. Sektionens 
presidie har endast bestått av kvinnor.  

Utöver detta har kårföreningarna representanter vid andra universitetsorgan och interna organ. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

Sektionen har arrangerat evenemang som ska vara tillgängliga för alla och haft samma krav på 
kårföreningarnas arrangemang. Sektionen har också i större grad använt hemsidan för att sprida 
information så att alla ska ha samma tillgång till detta. Vid val av ny styrelse önskades det av 
valberedningen att arbeta för en jämställd styrelse. 

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

För att förebygga en osund alkoholkultur har sektionen uppmanat alla kårföreningars 
mottagningsansvariga att delta på Umeå Studentkårs mottagningsutbildning. Under året har 
sektionen ej gett bidrag till alkohol. Enligt vår PR-policy läggs inga bilder på alkohol upp i 
sektionens sociala medier. Den nyvalda styrelsen uppmanas också att arrangera en 
mottagningsaktivitet utan alkohol. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

I Husrådet i Beteendevetarhuset har Beteendevetarsektionen arbetat för att få öppnat 
vilorummen för studenterna igen, samt fått klarhet i vad vi kan använda anslagstavlorna till. 
Sektionen har gett ekonomiskt bidrag till evenemang som ska förbättra studenternas 
psykosociala arbetsmiljö, till exempel ”Temadag för återhämtning” och ”Vi är varandras 
arbetsmiljö”. Vidare har sektionen samarbetat med Akademikerförbundet SSR som hjälper sina 
medlemmar med fackfrågor, samt samarbetat med Toughest Umeå för att inspirera medlemmar 
till fysisk aktivitet.  
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Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Sektionen har gett bidrag till föreningars föreläsningsarrangemang som syftat till att ge 
studenterna kunskap utöver det som ges vid utbildningen. Sektionen har även haft en 
representant på utbildningskommiten. Sektionens sekreterare, tillika studentombud, har varit 
tillgänglig för alla studenter vid frågor rörande utbildning. 
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Rapportering för verksamhetsåret 18/19: DokSek 

Då DokSeks verksamhet i huvudsak utgörs av dess doktorandföreningar så sker återrapportering 
från dessa. Avsnitt som rör återrapportering kring mottagning eller inspark är bortplockade då 
sådan verksamhet inte förekommer i DokSek. 

Planerade aktiviteter 

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

Håller på att starta upp HumDoks lunchseminarieserie "Dagens", där doktorander får tillfälle att 
presentera sin forskning under mer lättsamma former för sina doktorandkollegor medan 
åhörarna äter en medhavd lunch. 

DUV ska genomföra minst ett event per termin. 

SamDok har börjat diskutera möjligheten att ha någon slags intro- & outrodagar för 
doktoranderna vid fakulteten. Det kan t.ex. vara i form av en halvdag, ett lunchseminarium eller 
något däremellan. Tanken är att introdagarna ska vara främst för nya doktorander och 
tillhandahålla värdefull information som man kanske inte får vid introduktionen på respektive 
institution. Outrodagarna är egentligen inte bara för de i sluttampen av sin doktorandperiod, 
utan kan vara för alla. Tanken är att de kan fungera som inspiration inför framtiden, till exempel 
vad gäller karriärval. SamDok tänker också ha något om ”how to make it in academia” för de 
som har för avsikt att fortsätta med forskning efter disputation. 

Övrigt som SamDok planerar för verksamhetsåret är att fortsätta med glöggmingeleventet och 
utveckla så att föreningen kan nå ut till fler doktorander på fakulteten. 

Mål och förväntningar 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

DokSek har som målsättning att ytterligare knyta föreningarna närmre varandra samt finns väger 
för ökat samarbete över fakultetsgränser och forskarskolor. 

DUV ska fortsätta sitt arbete med att utveckla formerna för återkoppling från och till olika 
universitetsorgan, t ex genom att uppmuntra styrelsemedlemmar att engagera sig i sådana och 
att rekrytera styrelsemedlemmar som redan sitter i sådana organ. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Under verksamhetsåret 18/19 ligger fokus för HumDok på att arbeta på en fortsatt dialog med 
Humanistiska Forskarskolan för att höja kvaliteten på forskarskolan i sig samt framföra 
doktorandkollegiets åsikter rörande forskarskolans arbete och upplägg.  

DUV ska verka för arbetsmiljön ur ett doktorandperspektiv förbättras. 

SamDok arbetar kontinuerligt med doktorandernas arbetsmiljö (delvis fysisk arbetsmiljö, men 
mest stressrelaterat). Just nu har föreningen inget specifikt fokus, utan arbetar med frågor som 
dyker upp under årets gång. 
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Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Har påbörjat ett arbete med att undersöka utbildningskvaliteten för doktorander med fokus på 
det tillgängliga kursutbudet för doktorander, mängden kursarbete inom olika ämnen och 
huruvida det är (o)lika villkor beroende på ämnestillhörighet. Utöver detta har vi även en dialog 
med fakultetsledningen angående implementeringen av nya Ladok och hur detta kommer 
påverka doktorandkollegiet i form av inrapportering av avhandlingspoäng, då det nya systemet 
innebär större förändringar i det inrapporteringssystem som använts hittills för doktorander. 

Sektionsstyrelse 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 

Representant för DUV: Maria Norqvist 

Representant för SamDok: Emma Landby 

Representant för HumDok: Cecilia Hortlund 
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Rapportering för verksamhetsåret 17/18: DokSek 

Genomförda aktiviteter 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

I november 2017 ordnade DUV en afterwork för alla medlemmar på Rött. Cirka 7 personer slöt 
upp. Vårens medlemsaktivitet blev att de bjöd på lunch i samband med årsmötet den 31 maj. 

DUV har även förberett sig på att ta emot nya doktorander som börjar i höst, och försöker få 
med några av dem i styrelsearbetet. 

Under hösten 2017 startade SamDok ett event som de kallade ”glöggmingel” där de bjöd in alla 
doktorander vid fakulteten. Syftet var att doktorander som inte känner så många från andra 
institutionen ska ha möjlighet att bredda sitt nätverk. 

Sektionsutveckling 

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

DokSek fick igång ett par träffar med doktorandföreningarna och föreningarna har även spelat 
en mycket stor roll i det kårgemensamma doktorandrådet. Däremot så behöver DokSek 
utvecklas och i högre grad stå på egna ben med en egen styrelse samt att doktorandföreningarna 
kommer fortsatt arbeta för att få ökat samarbete. 

Kårföreningar 

Återrapportering avseende ”kårföreningar” 

DokSek har tre doktorandföreningar; DUV (Doktorandförening i utbildningsvetenskap), 
SamDok (Samhällsvetenskapliga doktorandförening)  som har representanter i DokSek samt 
även i det kårgemensamma doktorandrådet. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Har arbetat med frågor kring förlängning på grund av kortvarig sjukfrånvaro. Humdoks arbete 
med frågor kring sjukfrånvaro sträcker sig tillbaka till 2014, då Humdok genomförde en 
undersökning som visade att fakultetens doktorander tenderar att arbeta även om de är sjuka 
och kompenserar för sina sjukdagar under kvällar, helger eller semestrar – något vi tror är en 
allvarlig arbetsmiljöfråga. Sedan dess har Humdoks arbete med ärendet inkluderat att skicka ett 
klagomål till rektor vid Umeå universitet, inleda dialoger med fackföreningar och doktorander 
och höja sjukfrånvarofrågan i flera styrelser, kommittéer och råd.  

Under 2017 genomförde Humdok också en uppföljningsundersökning av undersökningen från 
2014 som visade att doktorander som drabbas av kortvarig sjukfrånvaro och utsätts för stora 
påfrestningar på grund av att de inte beviljas förlängning för deras frånvaro från arbetet. 

SamDok har återkommande arbetat med att få all information för doktorander såväl som för 
andra delar av universitetet på engelska. Detta är ett problem som återkommer i samband med 
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att nya dokument skapas och information i dessa ibland bara finns på svenska. SamDok har 
genom att upplysa planeringsenheten om detta blivit uppmanade att höra av sig när de märker 
att något saknas på engelska och så ska de försöka åtgärda detta. 

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

DUV har utvärderat kurspaketet tillsammans med föreståndarna för forskarskolan i 
utbildningsvetenskap. 

Under 2017 har Humdok initierat och genomfört en undersökning om doktoranders 
erfarenheter av FADC forskarskola. Slutrapporten från undersökningen avslutades under hösten 
2017 och resultaten har presenterats till FADC-forskargruppen. Doktorander anser bland annat 
att forskarskolan har potential att bli en stor resurs och stödstruktur i doktorandernas 
arbete/studier. Flera förbättringsområden har dock kan också påpekas utifrån 
undersökningsresultaten. Bland dessa ingår att förbättra forskningsskolans innehåll och 
tvärvetenskapliga fokus, liksom kommunikation och feedback som härstammar från FADCs 
ledarskap. 

Under året har Samdok genom möten med forskningsutbildningsansvarig på fakultetsnivå 
lyckats förbättra situationen kring dotkorandkurser och har fått en preliminär tidsplanering för 
kurser som sträcker sig till 2021. Samdok har önskat kurser i etik, vetenskapligt skrivande (t.ex. 
hur man skriver artiklar och avhandling), och hur man skriver forskningsansökningar. Under 
hösten 2018 hålls en etikkurs för första gången och en kurs i forskningsansökningsskrivande 
planeras framöver. 
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Rapportering för verksamhetsåret 18/19: Umepedagogerna 

Planerade aktiviteter 

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

Umepedagogerna har inplanerade mottagningar från våra tre föreningar. Dessutom är en 
mordgåta och evenemanget lärarvillan inplanerade. Umepedagogerna anordnar 
examensceremonierna (2 per verksamhetsår) samt Pedagogernas dag. 

Mål och förväntningar 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

Umepedagogernas målsättning för verksamhetsåret 18/19 handlar om att utveckla och 
omforma sättet varpå sektionen förmedlas, både utseendemässigt och innehållsmässigt. Som en 
del i detta avser sektionen att arbeta mer aktivt med att förmedla utbildningsfrågor och 
studentinflytande till sina medlemmar. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

Umepedagogerna arbetar aktivt för jämställdhet och lika villkor för alla studenter. Under 
mottagningsveckorna sker ett aktivt arbete av sektionen samt underföreningarna för en 
jämställd mottagning där samtliga nya studenter ska känna sig välkomnade under lika villkor 
och förutsättningar. Alla generaler, faddrar och phösare förmedlar noga Umepedagogernas mål 
för en jämställd mottagning. 

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Umepedagogerna stödjer inte alkoholkonsumtion och därmed har föreningarna krav på att 
ingen alkoholhets får förekomma. Dryckesspel, vinbrännboll ect. är absolut förbjudet. 
Umepedagogerna har tydliga regler på att minst 2 personer per grupp/lag och kväll är nykter, 
detta för att kunna säkerställa att nyktra personer finns på plats om något skulle inträffa. 
Denna person bör även utstråla att det går lika bra att vara nykter under mottagningen. Vidare 
får ingenting under mottagningen vara obligatoriskt, varken hela evenemang eller särskilda 
delar under evenemangen, såsom lekar. Ingen, varken ny eller äldre student, ska behöva bli 
ifrågasatt om sitt val att vara nykter. Sektionens generaler, faddrar och phösare är medvetna om 
denna ståndpunkt och förmedlar denna vidare till de andra studenterna. Nytt från förra året är 
att sektionen har tagit fram ett kontrakt för sina phösare/faddrar/generaler där 
förhållningsreglerna för mottagningen framgår. I detta kontrakt finns dessa punkter kring 
alkoholkultur givetvis med. 
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Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Umepedagogerna kommer fortsätta arbeta aktivt med SAMO:s för att arbeta för studenters 
åsikter och önskemål gällande deras studie- och arbetsmiljö. 

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Under verksamhetsåret 18/19 kommer Umepedagogerna att arbeta aktivt med 
utbildningsfrågor. Till stor del sker detta genom att bedriva utbildningsutskottet där 
studeranderepresentanter samlas både för att diskutera sin utbildning ur ett regel och 
kvalitetsmässigt perspektiv men också för att driva projekt som gynnar deras utbildning. 

Sektionsstyrelse 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 

Studentombud Kristel Torgrimsson utbumpe@umeastudentkar.se 

Byron Serrano Morales byron.serrano@hotmail.se  

Elsa Wärnsäter elwa0053@student.umu.se  

Elin Höglund Elha0177@student.umu.se  

Charlotte Hägglund charlottehaggstrom@gmail.com  

Fredrik Andersson fredrik.andersson888@gmail.com  

Erik Grunditz erik.grunditz@gmail.com  

Sandra Reinklou sandra.reinklou@hotmail.com  

Ellika Axelsson Fisk Ellika.axelsonfisk@gmail.com  
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Rapportering för verksamhetsåret 17/18: Umepedagogerna 

Genomförda aktiviteter 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

Umepedagogerna genomförde överlag en lyckad mottagning. Viss diskussion samt 
meningsskiljaktigheter fanns men dessa löstes med hjälp av Studentombudet på ett 
tillfredställande sätt. Innebandy-, futsalturneringen blev samtliga lyckade. Detsamma gäller för 
mordgåtan. Sektionen är också mycket nöjda över Pedagogernas dag. Detta år deltog ännu fler 
kommuner än tidigare.  

Sektionsutveckling 

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

Under verksamhetsåret 17/18 utvecklades Umepedagogerna främst inom 
utbildningsbevakning. Sektionen startade ett utbildningsutskott som till en början bestod av 
studentrepresentanter från olika råd och organ kopplade till lärarhögskolan, men som under 
årets gång rekryterade ytterligare studenter intresserade av utbildningsfrågor.  

Sektionen behöver inför kommande verksamhetsår arbeta vidare med att inkludera 
utbildningsbevakning som en central del i sin kommunikation utåt mot medlemmarna. 

Kårföreningar 

Återrapportering avseende ”kårföreningar” 

Umepedagogerna har tre föreningar. Ordförande har haft bra kontakt med dessa under detta 
år, framförallt genom att delta på styrelsemöten. Detta verksamhetsår är det dock önskvärt att 
arbeta för en ännu bättre kontakt och samarbete för att säkerställa ett gott samarbete, särskilt 
när det kommer till utbildningsbevakning.  
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Representation och struktur 

Återrapportering avseende ”representation och struktur” 

Universitetsorgan som sektionen har haft studentrepresentant i: 

Lärarhögskolans styrelse 

- Anton Darpö 

- Kristel Torgrimsson 

RBM (rektors beslutsmöte)  

- Kristel Torgrimsson 

LUR (Lärarutbildningsrådet) 

- Kristel Torgrimsson  

- André Domellöf 

Programrådet för förskollärare 

- Anna Holmström  

- Elsa Wärnsäter 

Programrådet för grundlärare 

- André Domellöf 

- Anna Rosqvist 

Programrådet för ämneslärare 

- Charlotte Häggström  

- Ellen Söderberg 

Programrådet för SYV 

- Karoline Långström  

- Sandra Rådahl  

NMD:s utbildningsråd 

- Tobias Holmbom,  

Prefektens beslutsmöte (NMD) 

- Kristel Torgrimsson 

Pedagogiska utbildningsutskottet 

- Kristel Torgrimsson 
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TUV: grundutbildningsutskott 

- Kristel Torgrimsson 

- Elin Höglund 

Språkstudier GA-rådet 

- Kristel Torgrimsson 

Husråd för Naturvetarhuset och Lärarutbildningshuset 

- Kristel Torgrimsson 

Arbetsgrupper och utskott som ingått under sektionen är: 

Samverkansgruppen 
Arbetsmarknadsgruppen 
Examensceremonigruppen 
Utbildningsutskottet 

Könsfördelningen angående studentrepresentanter har varit 3 män och 9 kvinnor. I sektionen 
har styrelsen bestått av 3 kvinnor och 5 män. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

Umepedagogerna har arbetat aktivt för jämställdhet och lika villkor. Under 
mottagningsveckorna skedde ett aktivt arbete för en jämställd mottagning med syftet att alla 
nya studenter skulle känna sig välkomnade under lika villkor och förutsättningar. Generaler 
och phösare/faddrar för samtliga föreningar under sektionen har varit noga med att förmedla 
sektionens mål för en jämställd mottagning.  

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Umepedagogerna har haft en bra och fungerande alkoholkultur med få incidenter under 
insparksveckorna. Sektionen ville däremot fortsätta utveckla detta arbete och har därför tagit 
fram ett kontrakt för phösare/faddrar och generaler som reglerar alkoholkulturen under 
mottagningen. Umepedagogernas generaler, faddrar och phösare är medvetna om var 
sektionen står i denna fråga och förmedlar denna vidare till de andra studenterna. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Umepedagogerna har fortsatt att arbeta aktivt med SAMO:s för att arbeta för studenters åsikter 
och önskemål gällande deras studie- och arbetsmiljö.  
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Rapportering för verksamhetsåret 18/19: SamSek 

Planerade aktiviteter 

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

- Brännbollsturnering tillsammans med programföreningarna 

- Genomföra styrelse kick-off och styrelseutbildning i början av höstterminen 

- Styrelsen genomför ett möte vid vilket planering för kommande år och 

ansvarsfördelning mellan styrelseledamöterna sker 

- Föreläsningar (i samarbete med studieverkstad, fack, olika enheter på universitet, olika 

föreningar eller externa föreläsare av intresse för sektionen) 

- Get2gether aktivitet där föreningarna är i fokus, vilket kan ske genom t.ex. Samsek-

brunch, quizkväll, skattjakt eller andra aktiviteter som kan inspireras av föreningarnas 

mottagningsverksamhet. 

- Avtackning till studenter som tar examen. Huvudförslaget är genom en 

examensceremoni ifall intresset finns. 

Mål och förväntningar 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

- Styrelsen ska fortsätta uppsöka föreningarnas styrelsemöten för att minska distansen i 

studentkåren och mellan programmen. 

- Varje styrelseledamot ska erbjudas en styrelseutbildning för att känna sig inkluderad i 

gruppen. 

- Styrelsen ska planera sitt år tillsammans tidigt under höstterminen. 

- Temabaserade styrelsemöten för mer delaktighet: Ett inslag som fått avgående styrelse 

att känna mer engagemang till styrelsesammankomsterna är att varje möte 

temabaserats. Det gav ett syfte och en mening för styrelsearbetet. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

För att se till att mottagning uppfyller dessa kriterier ska Samseks underföreningars 
mottagningsansvariga genomgå Umeå studentkårs mottagningsutbildning som hålls i slutet av 
höst- och vårterminen. Det är styrelsens ansvar att det sker. 
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Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Samsek ska främja en sund alkoholkultur genom att sektionen har regelbundna samtal med 
föreningarna angående hur detta arbete kan se ut rent praktiskt vid deras aktiviteter. Samsek ska 
uppmuntra alla som planerar och genomför mottagningen att delta på mottagningsutbildningen, 
där Umeå studentkårs alkoholpolicy behandlas. De evenemang som Samsek arrangerar ska vara 
utgå från en alkoholfri norm. Detta innebär att inga evenemang ska finansiera alkohol och att de 
främsta alternativen som presenteras vid både öppna och stängda evenemang ska vara 
alkoholfria. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Sektionen ska tillhandahålla en utbildning i påverkansarbete (för både arbetsmiljö och 
utbildningsfrågor) så att både styrelsen men även andra aktiva inom sektionen vet hur de kan 
påverka sin studiesituation. 

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Kommande år ska Samsek starta ett utbildningsutskott för att kunna lyfta frågor om 
studentrepresentation och/eller påverkansarbete. 

Sektionsstyrelse 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 

Hanna Lundin Jernberg - ordförande: ordforande@samsek.se 

Jakob Säfsten - vice ordförande: vice@samsek.se 

Sebastian Ohlén - ledamot 

Elvira Ahlring - ledamot 

Rasmus Ullström - ledamot 

Calle Nordfelt - ledamot 

Louise Håkansson - ledamot 

NOTERA: Listan är ej komplett. Efter första styrelsesammanträdet kan en rätt lista på namn 
samt kontaktuppgifter ges. En programförening har bla ej utsett representant till styrelsen. 
Kassör har ej heller utsetts. 

 



Verksamhetsrapportering 
Stefan Brattlöf 
Organisationssekreterare 
2018-09-11 
 

 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 53 
stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 25 av 43 

Rapportering för verksamhetsåret 17/18: SamSek 

Genomförda aktiviteter 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

I jämförelse med tidigare år genomförde Samsek ett utökat antal utåtriktade aktiviteter. 

Under höstterminen arrangerade Samsek en gemensam styrelseutbildning, middag och kick-off 
med fackförbundet Akademikerförbundet SSR för Samseks underföreningar. Själva 
evenemanget lockade representanter från de flesta underföreningarna och många av dem gav 
positiv feedback om utbildningen. Dessutom deltog Samsek i ett antal medlemsvärvartillfällen 
där sektionen stod och marknadsförde sig i Lindellhallen framförallt och försökte sälja gamla 
väskor som så småningom avskrevs ur bokföringen. 

Till våren anordnade Samsek en föreläsningsserie vid två tillfällen som framförallt riktade sig 
till studietidens senare delar med fokus på uppsatsskrivande och jobbsökande. Vid båda 
tillfällena bjöd sektionen på fika till sina medlemmar. Den första föreläsningen hölls av 
studieverkstaden vilket lockade ungefär 30 besökare och gav mersmak för fortsatta 
föreläsningar. Den andra föreläsningen som hölls av ASSR och ett bemanningsföretag lockade 
mindre än 10 studenter vilket förklarades av sen marknadsföring och ett datum som inte 
passade studenterna. Förra verksamhetsårets styrelse ansåg att föreläsningar är ett enkelt sätt 
att nå ut till sektionens medlemmar och med noga valda ämnen även något som borde locka 
fler studenter i framtiden. 

Tillsammans med föreläsningsserien instiftade styrelsen ett bidrag som föreningar eller 
medlemmar kan söka istället för att erbjuda ett uppsatsstipendium för en enskild student. 
Stipendiet ströks dels på grund av att det enbart skulle gynna en enskild student och dels för att 
styrelsen inte kunde hitta en tillräckligt objektiv bedömningsmodell av eventuella sökanden. 
Sedan bjöd Samsek in studenter till en brunch där medlemmar bjöds på brunchen och övriga 
fick betala en mindre symbolisk summa för att vara med. Det bjöds på mat, kaffe, dricka och 
sektionen tillhandahöll musikunderhållning förutom vissa sociala aktiviteter som en 
tipspromenad och kubbsspelande. Evenemanget uppskattades stort av gästande studenter som 
berättade om att sektionen tagit flera steg under året i deras ögon. Evenemanget gav mycket 
exponering och lovar gott inför höstens brännbollsturnering som Samseks föreningar 
anordnar. Föregående styrelse upplever att själva kontinuiteten av utåtriktade aktiviteter som 
sektionen erbjuder är viktig för sektionens utveckling. 

Samsek avslutade sitt år med aktiviteter för medlemmarna med en examensceremoni. Den 
anordnas för alla studenter men eftersom socionomerna har sin egen ceremoni deltog inte 
deras förening. Efter ett långt planeringsarbete genomfördes ceremonin inför ungefär 300 
gäster varav 100 var studenter. Det är ett evenemang som uppskattas mycket av studenterna då 
sektionen vill ge dem en fin avslutning på deras studietid men som efter flera år i följd skapar 
anspänning hos de som arrangerar. 

En aktivitet som planerats men inte genomförts än är Samseks brännbollsturnering som 
kommer arrangeras i slutet av september. Det är en sammanfattning av de utåtriktade 
aktiviteterna som sektionen genomfört under förra verksamhetsår. 
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Sektionsutveckling 

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

Styrelsen har både varit väldigt nöjd med hur utvecklingen av det interna styrelsearbetet har gått 
såväl som de aktiviteter som sektionen genomförde. Däremot inser avgående styrelse att arbetet 
kräver kunskap i styrelsearbete, i studentfackligt arbete och marknadsföring om sektionen ska 
kunna fortsätta utveckla sin roll hos studenterna. 

Den analys avgående styrelse gjort är att sektionen behöver klara av att nischa sig mot sina 
studenter. En vanlig beskrivning från styrelseledamöter har varit att det är svårt att förstå vad 
ens egen funktion är. Framförallt om både kåren centralt och sektionens föreningar genomför 
aktiviteter, studiesocialt arbete och utbildningsarbete. Det har saknats kunskap om hur en 
sektion kan göra dessa saker för sig själva. Under förra året jobbade styrelsen hårt med dessa 
frågor. 

En annan viktig utvecklingsfront är sektionens marknadsföring. Där skulle sektionen gynnas av 
att få mer kompetens tidigt för att veta hur de kan jobba med marknadsföring på ett enklare sätt. 

Kårföreningar 

Återrapportering avseende ”kårföreningar” 

Samseks föreningsantal har under verksamhetsåret 17/18 förändrats på det viset att Samvetet 
uppgick i Nordpol. Dessutom blev GSF vilande även fast de verkar vilja återstarta sin 
verksamhet igen. Sektionens föreningar består just nu av: 

- Umsys 

- Sosum 

- Nordpol 

- GSF (vilande) 

- Geografiska föreningen 

- Cibus 

Samsek har regelbundet haft styrelsemöten där varje kårförening varit representerad med en 
ledamot var. Vid dessa möten, och även stor- och årsmötena, har sektionen och föreningarna 
haft informationsutbyte om genomförda, kommande och planerade aktiviteter och händelser. 

Dessutom har sektionen vid vårterminen explicit verkat för att utbilda sin ledamöter för att de 
ska kunna sprida sin kunskap i sina föreningar och med andra studenter. 

Till sist ägnade sig styrelsen även åt att uppsöka ett antal av sina föreningars styrelsemöten för 
att minska avståndet mellan sektionsstyrelsen och föreningsstyrelserna. 
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Representation och struktur 

Återrapportering avseende ”representation och struktur” 

Organ vid Samhällsvetenskapliga fakulteten där sektionen tillsatt representanter: 

Fakultetsnämnden, Utbildningskommittén, Dekanens beslutsmöte. 

Kårens interna organ där sektionen tillsatt representanter: Sektionsnämnden. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

Samsek arbetar inte aktivt och explicit med att främja jämställdhet och lika villkor. Det finns 
policys och dokument på Umeå studentkårs hemsida som rör jämställdhet och lika villkor 
föreningarna har haft möjlighet att ta del av och arbetat utifrån. Styrelsen har i viss mån arbetat 
utåtriktat genom studiesociala frågor via hemsidan men det har inte berör jämställdhetsfrågor. I 
framtiden önskar sektionen mer kunskap om hur arbete kan bedrivas utåtriktat. 

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Samsek arbetar inte aktivt med att främja en sund alkoholkultur, dock uppmuntras sektionens 
kårföreningar - som ansvarar för mottagningen - att genomgå en mottagningsutbildning som 

Umeå studentkår anordnar varje vårtermin. Föreningarna har vid Samseks möten fått rapportera 
om hur mottagningen har fungerat, så att eventuella brister framförs. Under verksamhetsåret 
17/18 har det inte framkommit information som menar på att en osund alkoholkultur skulle ha 
främjats. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Sektionens studentombud har under verksamhetsåret agerat huvudstuderandearbetsmiljöombud 
(HSAMO), med uppdrag att samordna samtliga studerandearbetsmiljöombud (SAMO:s) under 
Samsek. Varje kårförening utser en SAMO bland sina medlemmar, som ska vara extra 
uppmärksam på eventuella problem och brister, och svara på andra studenters frågor och 
synpunkter gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Under verksamhetsåret 17/18 
fick kårföreningarnas medlemmar möjlighet att närvara vid SAMO-utbildningar och 
diskussionsträffar anordnade av Umeå studentkår. Dessa träffar hade som syfte att klargöra 
uppdraget som SAMO, men även att agera forum för diskussion av problem och utmaningar. 

Dessutom var vårterminens styrelsemöten temabaserade och ett av mötena behandlade studie- 
och arbetsmiljön. Ledamöterna fick en kortare föreläsning och startade sedan workshops vilket 
gav information, åsikter och underlag som sektionen kunde arbeta med. Dessa framfördes vid 
husråd och resultatet av husrådets möten återkopplades till studenterna via sektionens 
facebooksida. 
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Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Sektionen har, tillsammans med Juridiska föreningen, ett heltidsarvoderat studentombud som 
arbetar med utbildningsfrågor. Studentombudet har bland annat fungerat som ett stöd 
förstudenter som har frågor rörande deras utbildning. Ombudet har utöver detta representerat 
studenterna i beslutande och beredande organ på institutions- och fakultetsnivå. Utöver detta 
har Samsek, genom sina olika kårföreningar, tillsatt studentrepresentanter i diverse organ som 
bland annat behandlar utbildningsfrågor, ex. programråd. 
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Rapportering för verksamhetsåret 18/19: HumSek 

Planerade aktiviteter 

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

Återigen genomföra en examensceremoni. 

Återigen genomföra en HumSek-sittning. 

Genomföra en temadag för humanister, (Humanisternas dag). 

Om möjligt anordna gemensam inspark/informationsdag för alla nya humaniststudenter. Det är 
något som efterfrågas och en möjlighet för ”oss” att presentera HumSek, våraföreningar men 
också kåren och fakulteten. Ett tillfälle att tidigt fånga upp nya medlemmar och studenter. 

Mål och förväntningar 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

En av de största utmaningar och målsättningar även detta år är att engagera fler studenter i 
HumSeks verksamhet. Det är och har länge varit ett problem för HumSek att engagera studenter 
i verksamheten. 

Därför vill HumSek under detta verksamhetsår aktivt arbeta med att stärka nuvarande och 
kommande styrelse, främja föreningsöverskridande samarbeten och evenemang och värva fler 
medlemmar. 

Mål: 

- Tydliggöra nuvarande föreningars stadgar. Uppmana HumSeks föreningar till att 

inkludera de program och kurser som ännu saknar föreningstillhörighet. Med syfte att 

fler program- och kursstudenter ska tillhöra och känna att de tillhör en förening. 

- Undersöka möjligheterna att skaffa ett föreningsrum, och om möjligt anskaffa. Med 

syfte att öka samordning och sammanhållning. Ett gemensamt rum för HumSek och 

föreningarna är viktigt för HumSeks utveckling. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

Sektionen har som målsättning att kontinuerligt arbeta med frågor som rör jämställdhet och lika 
villkor. 

De aktiviteter som sektionen planerar bör i den mån det är möjligt vara kostnadsfria för 
sektionens medlemmar. 
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Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Inga medel som Humsek delar ut får gå till alkohol eller liknande. Detta är en mycket tydlig regel 
som våra kårföreningar och sektionen centralt följer noggrant. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

SAMO-rollen i varje kårförening bör bli tydligare och HSAMO (studentombud) ansvarar för att 
anordna SAMO-träffar för att de som är SAMO:s ska känna sig tryggare i sin roll samt få 
möjlighet att utbyta erfarenheter. En förhoppning är att SAMO:s kommer vilja vara en del av 
utbildningsutskottet, och i det kunna uppmärksamma och driva frågor som berör både 
utbildning och arbetsmiljö. Ett problem som vi identifierat är att lokalerna i HumHuset inte alltid 
är tillfredställande, en fråga som vi vill driva. 

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Sektionen avser att arbeta med utbildningsfrågor genom bland annat att verka för att 
studentkårskrivelsen implementeras samt att verka för att antalet gästföreläsningar på fakultetens 
programutbildningar ökar för att få en större koppling och inblick i kommande arbetslivet. Ett 
exempel på när detta gjorts är under Humanisternas dag då föreläsningen Humanister i arbetlivet 
va tillgänglig för alla studenter. 

Sektionsstyrelse 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 

Alexander Haraldh – Ordförande 

Sofia Lindén – Vice ordförande 

Philip Lavin – Kassör 

Erik Djuvfeldt – Sekreterare 

Oscar Sundelin – ledamot 

Elle Grönlund – ledamot 

Sanne Bengtsson – ledamot 

Al Hargani – ledamot 

Linnéa Johnels – ledamot 

Moa Hedberg – ledamot 

Mika Svanborg – suppleant 
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Rapportering för verksamhetsåret 17/18: HumSek 

Genomförda aktiviteter 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

HumSek deltog aldrig själv som sektion vid någon utav välkomstmässorna. 

Den 9e december genomfördes en Humanistisksittning. Medlemmar från Institutionen för 
kultur- & medievetenskaper, Institutionen för idé och samhällsstudier, Institutionen för 
språkstudier och Konsthögskolan anmälde sig. Ett resultat vi är mycket nöjda med. 

Juni: Examensceremoni, över 80 anmälda och 400-500 anmälda gäster. HumSek fick 25 000 i 
bidrag från fakulteten för att genomföra ceremonin. Och för första gången delar HumSek ut två 
priser i samband med ceremonin, årets student och årets medlem; ett akademiskt pris och ett 
pris för föreningsarbete. 

Sektionsutveckling 

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

HumSek behöver synas mer. Vi har under året på många sätt varit dåliga på att syna i de fysiska 
rummen, vi deltog inte under välkomstmässorna inte heller har vi synts på skolan genom 
aktivitet, så som humanistensdag. (Med undantag för biljettförsäljning och möten. 

Det vi dock har blivit bättre på är att synas i medier, vi har tagit fram en hemsida och påbörjat 
aktivitet på Instagram, vi har även varit på Facebook och genom medlemsmail. Det senare har 
även lett till ökad kontakt med distansstudenter. 

Vi är också ledsna över att vi inte lyckats genomföra Humanisternas dag, detta till följd av 
bristande engagemang bland medlemmar och styrelsemedlemmar. 

Kårföreningar 

Återrapportering avseende ”kårföreningar” 

Vi har satt hårdare krav på kårföreningarna att de ska representeras i HumSeks styrelse. HumSek 
har i stadgarna krävt att de ska nominera minst två personer till HumSek:s styrelse, och 
HumSek:s styrelse har krävt att de ska representeras i styrelse för att få aktivets-bidrag. 

Detta har i samband med information och kommunikation visat sig effektivt. HumSek har nu 
en stor styrelse, något som vi själva ser mycket positivt på. 

Vi har även fokuserat mer på att hjälpa föreningarna, genom att delta vid möten men också 
genom att kommunicera mer med sektionsordförandena. I februari anordnade vi en träff med 
styrelsen och föreningsrepresentanter där representant från fakultet och kåren centralt deltog. 

Vi är glada för att HumSamPro kommit igång med en aktiv styrelse igen men också för att SpLitt 
startat upp. Medium fortsätter att utveckla sin verksamhet, och FOSA, WeDigIt fortsätter sin 
verksamhet. Allt detta till vis del tack vara aktivt stöd från HumSek. 

Vi är ledsna över att WHB inte har lyckats välja en ny styrelse. 
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Representation och struktur 

Återrapportering avseende ”representation och struktur” 

Ett uppmärksammat problem är att HumSek inte fått information om vilka som sitter i 
programråd. En önskan från HumSek:s sida är att de som sitter i programråd även ska vara 
SAMO:s och att de i den rollen gärna ska ha viss kontakt med HumSek:s styrelse. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

HumSek arbetar kontinuerligt med dessa frågor, tyvärr har vi under året inte gjort en särskild 
satsning för att informera om jämställdhet och lika villkors frågor. Något som tidigare gjorts. 

HumSek har haft som målsättning att de aktiviteter som sektionen planerar bör i den mån det är 
möjligt vara kostnadsfria för sektionens medlemmar. 

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Inga medel som Humsek delar ut får gå till alkohol eller liknande. Detta är en mycket tydlig regel 
som våra kårföreningar och sektionen centralt följer noggrant. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Lokalerna fortsätter att vara ett problem. HumSek saknar även ett rum för att bedriva vår 
verksamhet, något som påverkar det studentfackliga arbetet negativet. Vi har till viss del drivit 
dessa frågor, men vi kommer att behöva fortsätta arbeta med dem. Ett problem har varit att 
studenterna inte har god kontakt till oss. Vi saknar kontakt med programrådsrepresentanter. 

Under Våren har vi värvat fler SAMO:s. Förhoppningen med införandet av utbildningsutskottet 
är att det ska bli ett forum för frågor som berör både utbildning och arbetsmiljö, men hittills har 
vi inte lyckats engagera tillräckligt många i utskotten. 

Något som vi under slutet av året börjat diskutera är den digitala arbetsmiljön. 
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Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Stort fokus har legat på att utveckla HumSek som organisation detta har tyvärr med följden att 
utbildningsfrågor hamnat lite ur det fokus det ska vara i. Vi har dock sett ett stort behov av att 
utveckla organisationen, och vi hoppas att utvecklingen ska leda till att humaniststudenter bättre 
ska kunna driva frågor som berör utbildning i framtiden. 

Det vi har lyckats bra med är att utveckla relationen med fakulteten, genom god kommunikation 
och framförallt också representation. Även om det under verksamhetsåret varit svårt att aktivt 
driva frågor på ett tillfredställande sätt har vi varit väldigt närvarande vid beslutande möten. Vid 
dessa har vi kunnat svara på frågor och förmedla studenters intressen har på så sätt fungerat bra. 
Vi har även infört ett utskott som i framtiden ska kunna arbeta med och vara ett forum för 
utbildningsfrågor. Förhoppningen är att utskottet också kommer kunna bli ett forum för SAMO-
representanter och programrådsrepresentanter. Det finns alltså en förhoppning om att utskottet 
ska stärka studentinflytandet på intuitionsnivå. 

Ett alvarligt problem för HumSek är att kommunikationen mellan HumSek och föreningarna 
ofta fungerar dåligt, detta är speciellt sant när det kommer till utbildningsfrågor. Vi vill dock 
påpeka att HumSek:s verksamhetsområde är väldigt spritt och att det därför är mycket svårt att 
samordna studenter. Kanske någon form av extra resurs skulle behövas för att åtgärda. Det har 
under året varit svårt för HumSek styrelse att klara sitt uppdrag och samtidigt utveckla 
verksamheten. Detta speciellt då verksamheten är i stora behov av utveckling. 
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Rapportering för verksamhetsåret 18/19: HHUS 

Planerade aktiviteter 

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

 De aktiviteter som kommer att arrangeras framöver är i linje med tidigare event och aktiviteter 
som anordnats. Detta innebär att vi försöka skapa möjligheter för våra medlemmar att umgås i 
sociala, näringslivsrelaterade och studieinriktade aktiviteter. Exempel på dessa är den kommande 
finsittningen som är ett avslut på årets inspark, trubadurkvällar, skidresa till Åre, 
fotbollsturnering mot andra sektioner här i Umeå och kontaktskapande event med våra 
samarbetspartners och andra företag. Det sistnämnda är viktigt för att få en större förståelse för 
hur näringslivet & arbetslivet fungerar men även tillfällen att nätverka med eventuella kommande 
arbetsgivare. 

Ytterligare har vi fler planerade event åt det mer studieinriktade hållet. Detta kan till exempel 
vara utbildningstillfällen av datorprogram som Excel eller andra gästföreläsningar.  

Generellt försöker vi skapa tillfällen för våra medlemmar där de har chansen att nätverka med 
varandra, med näringslivet och samtidigt ha en rolig och informativt givande stund. 

Mål och förväntningar 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

Branding - HHUS växer snabbare än någonsin och vill att andra utifrån vet vilka vi är, vad vi gör 
och hur man får tag på oss. När framtida studenter hör HHUS och väljer att studera i Umeå, blir 
vårt program mer attraktivt. Om företag vet att hos HHUS finns engagerade och drivna 
studenter blir vi mer attraktiva på arbetsmarknaden.  

Internationalisering – Allt eftersom att världen blir mer och mer internationaliserad så kommer 
USBE, Umeå studentkår och även HHUS att behöva bli det. Våra huvudmål inom vår 
internationaliseringen är att: 

● Vi vill förbättra vår position som en studentförening i en internationellt erkänd 
handelshögskola. 

● Vi vill öka andelen internationella studenter som är medlemmar I HHUS. 

 

Kreativitet - Vi tror att med en kreativ förening och medlemmar som provar nya saker, kommer 
HHUS att växa som förening både i antal och i kvalitet. Att vara kreativ handlar inte bara om att 
tänka nytt genom att köpa nya saker. Det handlar lika mycket om att använda redan existerande 
resurser på ett nytt kreativt sätt. Det är inte bara mer hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv utan 
är miljömässigt. 
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Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

Vi arbetar aktivt med enkäter och ”HHUS Shout It Out” där vi anonym får information om vad 
medlemmarna tycker om oss och om utbildningen.   Därav har vi fram tills nu inte sett behovet 
av en jämställdhetspolicy, men det är något som kommer påbörjas under höstterminen.  

Såklart finns det alltid delar att arbeta med, enbart fördelningen av poster behöver ju nämligen 
inte säga något om den kultur och de traditioner som finns. En del av förbättringsarbetet har 
under de senaste åren bestått av att revidera vår sångbok, ändra konceptet på dam- och 
herrsittningen och arbeta med tydligare riktlinjer för spex. 

Sammanfattningsvis anser jag att HHUS i nuläget har en god jämställdhet. Det är dock viktigt 
att aldrig sluta arbeta förebyggande för att minska risken att övertramp och  trakasserier sker. Vi 
får helt enkelt inte ta situationen vi har idag för givet utan kontinuerligt arbeta för att den 
upprätthålls! 

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Det som man skulle kunna göra för att förbättra detta i år är att erbjuda ett större (exempelvis 
nattklubbar och EPP:er) där man inte alls dricker, för att hjälpa folk att förstå att man kan ha kul 
och lära känna nya människor utan alkohol. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Vi har planer på att marknadsföra rollen mer genom t.ex att gå in till klasserna för att de ska veta 
vem de ska vända sig till vid behov. Vi har också tänkt på att skapa en specifik mailadress för 
SAMO för att vidare möjliggöra en lättare kommunikation mellan studenter och denne. Det 
finns med andra ord stora utvecklingsmöjligheter inom denna position. 

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Just nu så har UU utvecklat en ny uppdaterad version av ”Shout It Out”, som är en 
kommunikationsväg för studenter att anonymt ge kritik till studierna på skolan, via HHUS 
hemsida. 
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Sektionsstyrelse 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 

My Persson, Ordförande - ordf@hhus.se 

Ellen Carlsen Romney, Vice Ordförande - vice_ordf@hhus.se 

Artur Söderlund, Ledamot - ledamot@hhus.se  

Amanda Karlberg, Ordförande Pubutskottet - epuben@hhus.se 

Samira Abdi, Ordförande Marknadsutskottet - marknad@hhus.se 

Joakim Pinto, Ordförande Ekonomiutskottet - ekonomi@hhus.se 

Rasmus Clausson, Ordförande Utbildningsutskottet - utbildning@hhus.se 

Caroline Bengtsson Vallin, Ordförande Sociala utskottet - sociala@hhus.se 

Ville Ledje, Ordförande Näringslivsutskottet - naringsliv@hhus.se 
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Rapportering för verksamhetsåret 17/18: HHUS 

Genomförda aktiviteter 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

HHUS är och har länge varit en studentförening som verkar för att skapa värde för sina 
medlemmar. Internt brukar vi se våra aktiviteter som byggda på tre ben; näringslivskontakter, 
sociala aktiviteter och studierelaterade aktiviteter. Därför ligger det i vårt allra största intresse 
att maximera medlemmarnas möjligheter till bra studier, skapa roliga event och hjälpa dem att 
knyta värdefulla näringslivskontakter. Detta gör vi med hjälp av aktiviteter av olika slag. 

Sektionsutveckling 

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

 Våra ledord för HHUS 2018 är utvecklande, kul och inkluderande. Detta ska genomsyra allt 
föreningen gör.  

Medlemmarna, såväl engagerade som icke, ska känna att deras medlemskap i HHUS hjälper de 
att skapa en plattform för att utvecklas. Det ska vara kul att vara engagerad och ta del av skörden 
av det vi åstadkommer. Som belöning byter vi alltså ut löner mot att ha det kul och utvecklas. Vi 
ska vara inkluderande i betydelsen att alla ska känna sig välkomna och känna sig inkluderade av 
vår organisation. Föreningens mål för året är följande: 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

HHUS har i dagsläget ingen jämställdhetspolicy. Vi arbetar istället med dessa frågor aktivt i och 
med att vi godkänner teman till sittningar, temat till insparken, ser till att vi ifrågasätter 
tvivelaktigt beteende inom organisationen, både internt inom styrelsen men också externt ut till 
medlemmarna. Generellt sätt så har HHUS genom åren haft, och har också nu, en väldigt tydlig 
kultur som präglas av jämställdhet, något som exempelvis går att se på de senaste årens 
könsfördelning inom styrelse och ledning. 

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Vi strävar efter att ha en så minimerad alkoholkultur som möjligt med hjälp av några olika medel. 

Innan vår inspark börjar så har vi en föreläsning med alla faddrar vad som förväntas av dem, hur 
de ska behandla sina rookies, och att alkoholhets är något som inte accepteras. Även 
studenthälsan är där och berättar om alkohol och dess påverkan på kroppen och sinnet. 

Utöver detta så erbjuder vi även flera olika alkoholfria event i from av sporter, team building 
aktiviteter, föreläsningar och dylikt. Där alla är inbjudna och välkomna. Detta för att säkerställa 
att föreningen erbjuder något som passar alla. Oavsett om man dricker alkohol eller inte.  
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Ett annat medel som vi använder oss av är vår pub, E-puben. Genom att ha majoriteten av våra 
kvälls- och nattevent på vår egna pub så får vi en bra överblick på hur nivån av berusning är och 
kan välja att aktivt sänka denna genom bar-stopp och kontroll över serveringsnivån. För att ha 
bra kontroll över detta så har vi i år ökat antalet i personalen (på större event) för att kunna ha 
en ansvarig specifikt för att hålla koll på att baren ser ren och snygg ut och att inte överservering 
sker.  

Vi använder oss även fortsatt av vakter vid mer populära kvällasevent. De har professionell 
kunskap och hjälper oss även dem hålla alkoholen på en lämplig nivå. De hjälper oss även om 
det skulle bli några problem under kvällen. Vi bjuder även på gratis korv på flera nattevent 
(framförallt under insparken och tentafester) för att se till att alkoholnivån hålls nere. Vatten 
serveras också såklart kontinuerligt, både enligt lagmässiga krav och etiska ställningstaganden. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Vice ordförande i utbildningsutskottet är även SAMO (Studerande arbetsmiljöombud). 
Arbetsuppgifterna har i år varit få, det beror troligtvis på den bristfälliga informationen om 
SAMO som föreningen har erbjudit.  

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Utbildningsutskottet har under vårterminen 2018 varit mycket aktiva. Bland annat så har 
utskottet representerat Umeå i SM i ekonomi, där vi kom på 9:e plats, vilket är mycket bättre än 
tidigare år. Ordförande i utskottet har som vanligt åkt på U9-möten tillsammans med 
Ordförande för HHUS. Under våren har dessa möten hållits på Linköpings Universitet och 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Vidare så har det också skapats en tydlig arbetsmanual för att vara studierepresentant, eftersom 
det innan har varit en något otydlig position. Vi har i år nästan full skara av studierepresentanter, 
något som är positivt gentemot föregående år. 

Utskottets representanter har också varit på möten där HHUS har fått vara med och ge instick 
till gällande hur handelshögskolans framtida utbildningar och kurser ska vara. 

 

 
  



Verksamhetsrapportering 
Stefan Brattlöf 
Organisationssekreterare 
2018-09-11 
 

 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 53 
stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 39 av 43 

Rapportering för verksamhetsåret 18/19: JF 

Planerade aktiviteter 

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

Den största delen av JF-sektionens löpande verksamhet sköts fortfarande genom Juridiska 
föreningen (JF). Denna verksamhetsplan gäller därför för kommande år i föreningen. 

Det övergripande målet för 2018 är att upprätthålla det starka engagemang som våra medlemmar 
visat under de senaste åren. Det planerar JF att göra genom att erbjuda ett stort och varierat 
utbud av aktiviteter och evenemang som tilltalar och inkluderar alla medlemmar.   

Studiesocialt: Under året har/kommer en rad studiesociala aktiviteter äga rum. Inplanerat är 
som tidigare år återkommande tider i landstingshallen för valfria aktiviteter. Utöver det kommer 
JF anordna en beachvolleybollturnering, sittningar, tentafester, Snow wars, en hike i Skuleberget, 
skidresa till Åre, fotbollsturnering samt regelbundna EPP med Quiz. Det studiesociala utskottet 
kommer fokusera på att integrera de nya studenterna i aktiviteterna så att vi får ett brett och 
levande studiesocialt studentliv och förhoppningsvis får ännu fler att engagera sig i 
föreningsarbetet.  

JF fortsätter löpande att jobba mer med är att arrangera fler studiesociala aktiviteter tillsammans 
med andra föreningar och sektioner för att medlemmarna ska få ett större socialt kontaktnät 
utanför det egna programmet. Exempelvis arrangerar vi Umeå World Cup; en fotbollsturnering 
tillsammans med flera olika föreningar.  

Studenttidningen de Facto: Föreningens egen studenttidning de Facto är en publikation där 
våra medlemmar skriver om aktuella ämnen och allmänt om livet på campus. Tidningen ges ut 
två gånger per termin och skickas hem till brevlådan, något som uppskattas väldigt mycket av 
våra medlemmar.  

Juriststudenternas rådgivning (JR): JR är en grupp juriststudenter som erbjuder allmänheten 
kostnadsfri juridisk rådgivning. Under våren har JR lyckats engagera ännu fler medlemmar vilket 
är väldigt roligt och målet för resterande verksamhetsår är att fortsätta på samma linje och även 
marknadsföra JR ytterligare till allmänheten.  

Kontakt med näringslivet: Kontakten med näringslivet kommer framförallt bestå i 
gästföreläsningar, EPP:er tillsammans med våra samarbetspartners, en Stockholmsresa med 
studiebesök på olika juridiska arbetsplatser samt Juristens dag (JD). JD är en 
arbetsmarknadsmässa som årligen arrangeras av en arbetsgrupp som ligger under JF. JD växer i 
snabb takt och föregående år ökade antalet utställare markant, vilket är väldigt roligt. Årets 
upplaga av JD har flyttats från slutet av januari till början av december, dels eftersom det innebär 
att studenterna hinner söka de sommarjobb som företagen erbjuder (då rekryteringsprocesserna 
vanligtvis hunnit avslutas då vi tidigare haft mässan i januari), och dels för att det ska sammanfalla 
bättre med tentaplugget. Målet för detta år är att bibehålla den goda kontakt vi har med tidigare 
utställare, samt att öka studenternas deltagande i de event som erbjuds i samband med mässan.  

Vidare arbetar JF tillsammans med Elsa (global studentförening för juriststudenter) och 
representanter från näringslivet med en rättegångstävling där studenterna får möjlighet att prova 
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sina färdigheter och kunskaper i en tävling som dessutom har en stor studiesocial prägel med 
avslutande sittning.  

Nytt för i år är ett case-event med konsultbyrån Procure It Right (PIR), som vi arrangerar 
tillsammans med NTK och HHUS.  

Mål och förväntningar 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

Målet för verksamheten i JF-sektionen är att vi ska fortsätta verksamheten på samma sätt som 
tidigare.  

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

Jämn könsfördelning är också något vi strävar efter när vi utser styrelse, utskott och andra 
arbetsgrupper. Dock är det svårt att påverka könsfördelningen när ny styrelse utses då det är ett 
förtroendeuppdrag där medlemmarna röstar in de kandidater de tycker är mest lämpade. När det 
gäller utskott och andra arbetsgrupper så försöker vi tänka på att det ska vara så jämn fördelning 
mellan kön som möjligt. Vi försöker också se till att det blir en så stor spridning mellan de olika 
terminerna som möjligt, vilket vi tycker bidrar till ett bättre arbete. Föreningen har en policy som 
fokuserar på icke-diskriminering och denna är vägledande i arbetet för styrelse, utskott samt 
övriga engagerade medlemmar i JF. 

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

Inför HT 2018 har JF, likt förra året, valt att utse en valberedning som i sin tur rekryterat fem 
generaler till insparksutskottet. Rekryteringen har skett genom individuella intervjuer, detta för 
att få väl lämpade och engagerade personer då insparken är väldigt viktig för att de nya 
studenterna ska få en bra start på sin studietid. Fokus ska vara på att lära känna sina 
studiekamrater, bekanta sig med universitetet och Umeå som stad. Inga aktiviteter får innehålla 
tvång eller hets att förtära alkohol. Detta är något vi arbetat mycket med inför insparken HT 
2018. De utsedda generalerna tillsammans med huvudfaddrar deltog i Kårens 
mottagningsutbildning och har alla tagit del av JF:s alkoholpolicy och icke-diskrimineringspolicy. 
Något som vi hoppas bidrar till ett väl mottagande av de nya studenterna. Det har varit viktigt 
för oss att inget evenemang som JF anordnar ska på något sätt sätta alkohol i centrum, något 
som också generalerna varit väl medvetna om i sitt planerande av insparken.  

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

För att främja en väl fungerande utbildningsbevakning, säkerställd utbildningskvalitet och en 
god studie- och arbetsmiljö hålls kontinuerliga möten och regelbundna samtal mellan JF och 
Juridiska institutionen. JF agerar som studenternas röst mot institutionen och har framfört 
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deras åsikter och synpunkter på studie- och arbetsmiljön på juristprogrammet. Denna kontakt 
sker främst genom ordförandes månatliga möten med prefekten, kursråd under terminens gång 
där studentrepresentanter från JFs utbildningsutskott från olika terminer har möten med 
kursansvariga lärare, programråd och möte med Juridiska Institutionens utbildningsutskott där 
våra medlemmar representeras av utbildningsansvarig i JF samt genom möten mellan JFs 
utbildningsansvarig och studierektorn för Juridiska Institutionen. JFs utbildningsansvarig är 
även studentarbetsmiljöombud och har fått en enklare utbildning i vad arbetet innebär.  

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Sektionens kärnverksamhet kommer även under det kommande året vara fokuserad på 
utbildningsbevakning. Utbildningsbevakningen kommer att bedrivas i samarbete med Umeå 
studentkår via studentombudet Nelly Fernström. Studentombudet kommer under året 
representera JF-sektionen i olika beslutande organ. Utbildningsansvarig för JF håller 
kontinuerliga möten med ett tillsatt utbildningsutskott innehållande studentrepresentanter från 
juristprogrammets olika terminer. Under dessa möten diskuteras utbildningsfrågor samt studie- 
och arbetsmiljöfrågor som uppstår i de olika terminerna. Genom studentrepresentanterna i JFs 
utbildningsutskott är det enklare för JFs utbildningsansvarig att nå ut till fler studenter och få 
ett bättre gehör på studenternas åsikter om de olika kurserna.  

JFs utbildningsansvarig sitter med i styrelsen för JURO (Juris studerandes riksorganisation) där 
utbildningsfrågor diskuteras på nationell nivå mellan representanter från Sveriges olika 
lärosäten som erbjuder juristutbildning. JF arbetar för ett bättre samarbete mellan terminerna, 
så att studenter kan ta hjälp från varandra över terminernas gränser. JF jobbar även 
fortsättningsvis med arbetet kring digitala tentor, främst genom uppföljning från de studenter 
som skrivit sina tentor digitalt.  

Sektionsstyrelse 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 

Ordförande: Fanny Jutered                         Vice ordförande: Julia Gustafsson 

ordf@jf-umea.se  viceordf@jf-umea.se  

Ekonomiansvarig: Carl Wallbäck Informationsansvarig: Lowisa Fagerudd 

ekonomiansvarig@jf-umea.se   info@jf-umea.se  

Utbildningsansvarig: Mounir Gallouze            Marknadsansvarig: Madeleine Lyth Segerman 

utbildning@jf-umea.se   marknad@jf-umea.se  

Chefredaktör de Facto: Malin Fagerström Klubbmästare: Johanna Grundberg 

defacto@jf-umea.se   klubb@jf-umea.se  

Sportmästare: Emma Nilsson 

sport@jf-umea.se 
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Rapportering för verksamhetsåret 17/18: JF 

Genomförda aktiviteter 

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

De evenemang och aktiviteter JF har genomför under föregående år är framförallt återkommande tider i 
landstingshallen för valfria aktiviteter, beachvolleybollturnering, sittningar, tentafester, Snow wars, 
fotbollsturneringen Umeå World Cup samt regelbundna EPP med Quiz.  

Övrigt arbete JF har gjort under föregående år är bland annat att vi gav ut studenttidningen de Facto 2 
gånger per termin och arbetade med Juriststudenternas rådgivning (JR). 

JF har också haft en rad aktiviteter och event för att stärka studenternas kontakt med näringslivet och det 
har framförallt bestått av gästföreläsningar, rättegångstävling, företags-EPP, en stockholmsresa och 
Juristens dag (JD), vilket är vår arbetsmarknadsmässa.  

Sektionsutveckling 

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

Samarbetet mellan kåren och JF har fungerat väl även under det här året. JF har fortsatt haft en 
representant närvarande när Kårstyrelsen har sina sammanträden. Kåren har ständigt visat hjälpsamhet i 
frågor rörande verksamheten i sektionen och föreningen, vilket uppskattas mycket från JFs håll. I 
framtiden hoppas JF fortsätta upprätthålla en god kontakt med kåren och utnyttja de resurser som finns 
att tillgå än mer.  

Kårföreningar 

Återrapportering avseende ”kårföreningar” 

JF-sektionen består av en enda förening, JF. I sektionen ligger huvudfokus på utbildningsfrågor och 
mottagning av nya studenter, medan övrig verksamhet ryms inom ramen för föreningens verksamhet. 

Representation och struktur 

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

Återrapportering avseende ”representation och struktur” 

Fakultetsnämnden 

Utbildningskommittén 

Prefektens beslutsmöte 

Programråd 

Utbildningsutskott 
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JF anser att könsfördelningen bland våra studentrepresentanter/sektionens förtroendevalda är god. Det 
är svårt att påverka könsfördelningen då i stort sett allt arbete sker ideellt och att sektions- och 
föreningsarbetet därför inte alltid prioriteras av studenterna och JF är tacksamma för de studenter som 
engagerar sig. Men JFs strävan är ändå en helt jämn könsfördelning bland våra 
studentrepresentanter/sektionens förtroendevalda. 

Jämställdhet och lika villkor 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 

Det är JF-sektionens och JF avsikt att rikta sig mot alla studenter, oavsett kön och ursprung. Det arbete 
vi har gjort under föregående verksamhetsår och det arbete vi kommer att fortsätta göra är att erbjuda ett 
stort och varierat utbud av aktiviteter och evenemang som tilltalar och inkluderar alla medlemmar. Detta 
gäller även under insparksveckorna när det är extra viktigt att alla nya studenter känner sig välkomna, 
vilket både de ansvariga i insparksutskottet och faddrarna arbetar hårt för. 

Alkoholkultur 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

JF-sektionen ansvarar sedan tre år tillbaka för mottagningen av nya juriststudenter. Arbetet med 
mottagningen har lagts över på JF som i sin tur utser ett insparksutskott bestående av ett antal generaler 
som ansvarar för utformningen av insparken.  

De riktlinjer som insparksutskottet fått från JF att arbeta enligt är att utforma en inspark med varierande 
event och aktiviteter som tilltalar och inkluderar alla studenter. Fokus ska vara på att lära känna sina 
studiekamrater, bekanta sig med universitetet och Umeå som stad. Inga aktiviteter får innehålla tvång 
eller hets att förtära alkohol. Detta fungerade bra under insparken HT 2016. 

Studie- och arbetsmiljö 

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

Under föregående år så bestod arbetet för att främja studenternas studie- och arbetsmiljö främst i att hålla 
en god kontakt och kommunikation med Juridiska institutionen. JF har agerat som studenternas röst mot 
institutionen och framfört deras åsikter och synpunkter på studie- och arbetsmiljön på juristprogrammet. 
Kommunikationen har fungerat väl både gentemot studenterna och institutionen. Vi har haft regelbundna 
möten, främst genom programråd och vårt egna utbildningsutskott. 

Utbildningsfrågor 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

Som sektion ansvarar vi tillsammans med Umeå studentkår för utbildningsbevakning och under 
föregående år var JF-sektionens kärnverksamhet till mesta del fokuserad på just utbildningsbevakning. 
Som sektion har även samarbetet fortlöpt med utbildningsbevakaren som vi delade med SamSek.  

 




