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FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSEN 

Datum: 2019-03-14 

Tid: 16:15 

Plats: Ringius  

 Formalia 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: 

F1 Mötets öppnande  Erik Vikström 

Mötet förklaras öppnat  

F2 Mötets behöriga utlysande  Erik Vikström 

Att anse mötet behörigt utlyst. 

F3 Val av justeringsperson  Erik Vikström 

Att välja justeringsperson. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista 

 Erik Vikström 

Att fastställa föredragningslistan 

F5 Adjungeringar  Erik Vikström 

Att adjungera Daniel Theander med närvaro- 
och yttranderätt.  

 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

M1 Presidiet informerar M1 Presidiet  

M2 Kårsektionerna informerar   Sektionsordförande 
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Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

D1 Motion till SFS  Erik Vikström 

Finns det någon särskild fråga som Umeå 
studentkår vill arbeta för under SFS fullmäktige? 

D2 Nytt samarbetsorgan med 
NTK och UMS 

 Alexander Haraldh 

 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och förslag till beslut: 

B1 Reviderad 
uppdragsbeskrivning för 
studentombud 

B1 Erik Vikström 

Studentombuden har tillsammans med Stefan 
Brattlöf tagit fram ett förslag på revidering av 
deras uppdragsbeskrivning.  

Att revidera Uppdragsbeskrivningar vid Umeå 
studentkår i enlighet med bilaga B1. 

B2 Akademisk förening – Futura B2 
(kompl.) 

Erik Vikström 

Att godkänna Futuras ansökan om att bli en 
akademisk förening i Umeå studentkår.  

B3 Valkommitté för val av 
studentombud vid SamSek/JF 

 Erik Vikström 

Kårstyrelsen ska välja sin representant, tillika 
sammankallande, till valkommittén för val av nytt 
studentombud för JF och SamSek. 

Att som kårstyrelsen representant tillika 
sammankallande till valkommittén för val av 
studentombud vid samhällsvetenskaplig 
fakultet med ansvarsområde 
Samhällsvetarsektionen (SamSek) och 
Juridiska föreningen (JF) utse: 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och förslag till beslut: 

U1 Beslut fattade i arbetsutskottet U1 Erik Vikström 

Att lägga besluten till handlingarna. 
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B4 Valkommitté för val av 
studentombud vid Hum Sek 

 Erik Vikström 

Kårstyrelsen ska välja sin representant, tillika 
sammankallande, till valkommittén för val av nytt 
studentombud för HumSek. 

Att som kårstyrelsen representant tillika 
sammankallande till valkommittén för val av 
studentombud vid humanistisk fakultet med 
ansvarsområde Humanistiska sektionen 
(HumSek) utse: 

B5 Mottagningspolicy B5_1 

B5_2 

B5_3 

Marcus Persson 

Kårens arvoderade har tagit fram ett förslag på en 
reviderad mottagningspolicy. Den har skickats på 
remiss till kårstyrelsen, sektionerna och 
föreningar. Remissvaren finns sammanställda i 
bilaga B4_3. Den nuvarande policyn är bilaga 
B4_2. 

Att föreslå kårfullmäktige anta den 
reviderade mottagningspolicyn enligt bilaga 
B4_1 

B6 Alkoholpolicy B6_1 

B6_2 

Marcus Persson 

Kårens arvoderade har tagit fram ett förslag på en 
reviderad alkoholpolicy. Den har skickats på 
remiss till kårstyrelsen, sektionerna och 
föreningarna. Det har inte inkommit något svar. 
Den nuvarande policyn är bilaga B5_2.  

Att föreslå kårfullmäktige anta den 
reviderade alkoholpolicyn enligt bilaga B5_1.  

B7 Revidering av arbetsordning 
för valberedningen 

B7 Isak Eriksson 

Att föreslå kårfullmäktige anta den 
reviderade arbetsordningen för 
valberedningen enligt bilaga B6. 

B8 Val av ledamot i 
valberedningen 

B8 Erik Vikström 

Att välja Fredrik Andersson till ledamot i 
valberedningen för det resterande 
verksamhetsåret 18/19. 

B9 Stadgeändring JF B9 Erik Vikström 
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Att föreslå kårfullmäktige godkänna JF:s 
stadgeförändring enligt JF:s årsmötesbeslut.  

B10 SFS-delegation  Erik Vikström 

Att utse Alexander Haraldh, Marcus Persson, 
Johan Lindgren, Emma Wallerström, Isak 
Eriksson, Anna Larsson och Fredrik 
Andersson till Umeå studentkårs delegater 
för SFS fullmäktige 2018. 

F5 Mötets avslutande  Erik Vikström 
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PRESIDIET INFORMERAR 

Erik Vikström, ordförande 

 

”Jag frågade honom varför han är präst, och han svarade att om man måste arbeta för någon så är en frånvarande 

chef det allra bästa” – Jeanette Wintersson 

Denna vårtermin har många timmar spenderats på resande fot. Det har varit väldigt givande men 

samtidigt väldigt krävande. Jag har åkt med universitetets ledning på föreläsningar, workshops och 

konferenser. Samtidigt har även den nationella studentrörelsens olika organ haft träffar som jag åkt 

på som en representant för Umeå Studentkår. Nu senast i februari i Flemingsberg, Huddinge 

kommun. Dessutom har studentkåren genomfört en fantastisk konferens på Vasalines båt till Vasa 

för kårföreningarnas styrelser. 

  

På hemmaplan så är det främst det vardagliga arbetet och arbetssysslorna som tar upp mycket av 

ens tid på kontoret. Jag skriver parallellt med detta ett överlämningsdokument som är tänkt att ges 

till min efterträdare. Det är tre månader kvar av detta fantastiska äventyr, och jag börjar redan 

fundera på i vilken omfattning jag ska börja ta farväl- Det är ju precis nu som jag börjat förstå 

allting!  

Sedan senaste kårstyrelsesammanträdet hade vi ett kårfullmäktigemöte, men som tyvärr inte blev 

beslutsmässigt. Det var tråkigt att vi var tvungna att ställa in det, men tur i oturen så han jag därmed 

vara med på en middag med universitets styrelse. Nätverkande är i regel sjukt töntigt, och det är 

jag absolut den första att erkänna, … men det är också alldeles väsentligt för ett sådant här uppdrag.   

  

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

• Närvarat på Umeå universitetsstyrelses sammanträde.  

• Sammanträtt med ”Projektet” i Uppsala samt ett antal videokonferenser.  

• Närvarat på UmU:s budgetkommittés sammanträde inför kommande budgetarbete 2020. 

• Närvarat på styrelsemöte med Kårmedia AB.  

• Varit talare på ”bussines Arena Sweden”.  

• Medverkat på studentkårens Vasa-konferens. 

  

Jag vill avslutningsvis uttrycka min stolthet och glädje över att vi sammanställt kårstatusansökan 

och lämnat in den till universitetet. 



 
2019-03-11 
Presidiet informerar     Bilaga M1 
Erik Vikström 
Ordförande 
 

 

 

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

 

Sidan 2 av 4 

  

Alexander Haraldh, första vice ordförande 

 

GUPP  

• Fortsatt arbete med att ta fram en ny regelsamling samt revidering av styrdokument 

och policydokument.  

• Utsett vinnare av Umeå studentkårs Pedagogiska pris och Studievägledarepriset.  

  

GutBev – Grundutbildnings bevakning är ett samarbetsorgan mellan kårerna 

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

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

• Den 19e mars kommer ett möte helt ägnat åt studentkårsskrivelsen äga rum, alla 

studentfall från tidigare år är sammanställda och delar av studentkårsskrivelsen börjar 

bli klar.  

  

DokSek har haft ett årsmöte. Utsett styrelse, nominerat doktorander till kårfum. Mål för 

kommande verksamhetsår är att revidera sektionens stadgar.  

  

Varje tisdag under februari och mars månad kommer kåren anordna ”Studentfackliga 

tisdagsluncher”, där kåren håller i en presentation eller seminarium. Tanken är att luncherna 

kommer fortsätta så länge intresse finns. Kåren bjuder medlemmar på vegansk lunch. 
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Marcus Persson, andra vice ordförande 

ARBETAT MED: 
• Operativ plan genom gång till styrelsemötet tillsammans med Alexander 

• Börjat gå igenom reglerna som jag blev ansvarig att se över 

• Rekrytering av nytt studentombud + intervjuer m.m. 

• Mottaningsplanering + möte med teatergruppen för att se om vi kan ha dem som en resurs för 

att öka på kvaliteten av mottagningsutbildningen.  

• Börjat med att meddela och arbeta med samverkan/planering av mottagning för föreningarna.  

• Välkomnande av internationella studenter ”Orientation day”. 

• Hjälpt med SamDoc stagar med Alexander. 

• Handarbete och hjälpt tjänstemän i kårrelaterad städning.  

• Har köpt in soptunna till ringius. 

• Hjälpt Medlemsnytta och ska vara med i language pub 

• Deltagit och stöttat Alexander i tisdagslunch utbilningföreläsningen. 

• Genomfört lunchföreläsning med en kvinna från sydafrika 

• Stöttat och hjälpt valberedningen 

ÅTERAPPORTERING FRÅN MÖTEN: 
 

• Studiesociala samverkansgruppen: 

Presentation av Studiebarometern. Diskussion kring psykiskohälsa och vad som kan påverka 
att studenterna mår överlag sämre än arbetstagare. Mottagning och hur den planeringen 
fungerar. 

(en lite irriterad vice rektor sköt lite agg mot mig och oss) 

 

• Mottagningsgruppen 

Planering, 600platser, ca 160 hjärtlugnräddning platser till oss. 

”Make equal” kommer och föreläser och landstinget har pytsat in 20.000kr. 

Lite prat om hur vi kan ta närvaro när vi kommer ha så jäkla många med. 
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Har fått med vår teatergrupp som ska ta fram 4st filmer till mottagningsgruppens förfogande i 

syfte att diversifiera och utveckla resurserna som mottagningsgruppen har i sin verktygslåda. 

Planering  

 

ÖVRIGT: 
Möte med en med som var intresserad att arrangera en föreläsning inom ramen för likavillkor, 
med föreläsare som kommer från Sydafrika. Ämne kring entreprenörskap i en mansdominerad 
branch och hur som mörkhyad kvinna kan tackla detta. Har frågad lite HHUS om detta och det 
var intresserade. 

 

Har börjat kolla lite möjlighet för utveckling av kåröverskridande aktivitet inom US. Har 
hört runt om större brännbollsarrangemang och har fått positiv reaktion från olika föreningar 
och sektioner.   



 
2019-03-14 Bilaga U1:1 
Beslutsuppföljning 
Erik Vikström 
Ordförande 
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U1_1 - Beslut fattade i arbetsutskottet 
 

19-03.01 
 

Presidiebeslut   

Beslut: Att inte besvara följande remisser 

FS 2019/283: Remiss - Förslag till föreskrifter om strukturerade 
elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor 

FS 2019/314: Remiss - Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i 
andra trygghetssystem 

FS 2019/334: Remiss - Antal beslut om avstängningar och varningar 
i disciplinärenden fattade under år 2018 

FS 2019/393: Remiss - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat 
regelverk för tolkar i talade språk 

FS 2019/395: Remiss - Promemoria Avtal med Norge om samarbete 
mellan särskilda insatsgrupper 

FS 2019/383: Remiss - Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1, 
med tillhörande konsekvensutredning 

Att ge Alexander Haraldh ansvaret för följande remiss. 

Remiss – Regler för stipendier UMU 

 
 

Presidiebeslut:  

Beslut:  
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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 14 september 2018. 

Innehåll  
Kårstyrelsens arbetsutskott  

Generellt  

Kårordförande med ansvar för ledning, externa relationer och information  

Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor  

Vice kårordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor  

Ansvarig för medlemsnytta  

Politisk sekreterare 25%  

Studentombud verksamma vid fakulteter eller lärarhögskolan  

Generellt  

Studentombud vid SamFak med ansvar för Samsek, JF-sektionen  

Studentombud vid SamFak med ansvar för Betsek och HHUS  

Studentombud vid HumFak med ansvar för Humsek  

Studentombud vid LH med ansvar för Umpe  

Studentombud verksamma vid fakulteter eller lärarhögskolan  

Övergripande beskrivning  

Verksamhetsområden för respektive studentombud samt särskilda regleringar  
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Kårstyrelsens arbetsutskott 

Generellt 

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

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

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande  

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

dess verksamhet.  

- Sitter som studentrepresentant i ledningsrådet och rektors beslutsmöte. 

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

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

studentkår representeras i de styrelser där studentkåren har en plats.  

- Samordnar tillsättningen av studentrepresentanter i de universitetscentrala organ där 

studentkåren har en plats.  

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

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

ansvarsområdet.  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

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

frågor skrivs ner.  

- Ansvarar över att kårstyrelsen får en överlämning/introduktion. 

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

kårfullmäktige, nämnden för Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond samt 

Kårhusstiftelsens styrelse. 

Organisationsledning 

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

verksamhet. 

- Företräder arbetsgivaren i relation till tjänstemannastrukturen.  

- Har ett arbetsledningsansvar gentemot övriga arvoderade vid Umeå studentkår. 

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

- Är ordförande i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds stipendienämnd.  

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

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

eller till tjänsteman enligt delegationsordning.  

- Sammankallar och leder kårstyrelsen samt arbetsutskottet.  

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

universitetsledningen samt NTK och UMS. 
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Externa relationer  

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

bibehållande av befintliga avtal.  

Information  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med våra kårsektioner och kårföreningar.  

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

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

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

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande  

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

dennes ställe.  

- Har ett arbetsledningsansvar jämte kårordföranden gentemot studentombud verksamma 

vid fakulteter eller lärarhögskolan. 

- Ledamot av arbetsutskottet.  

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

- Är suppleant för ordförande i Kårhusstiftelsens styrelse.  

- Utvecklar och upprätthåller kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.  

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

frågor skrivs ner.  

- Bedriver påverkansarbete på lokal och nationell nivå i utbildningsfrågor.  

Utbildningsfrågor  

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

- Sammankallande för studentkårernas gemensamma enhet för grundutbildningsbevakning 

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

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

studentfallsskrivelsen. 

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

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

underlag och material till doktorandföreningarna. 

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

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

utbildningsområdet.  

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

arbetsgrupper berör utbildningsfrågor 

- Ansvara för författandet av studentkårens remissyttranden avseende förslag till förändrade 

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

som nationell nivå.   

- 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. 

- 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% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



Ordning 
Erik Vikström 
Kårordförande 
2018-09-14 

 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 10 
ordf@umeastudentkar.se Sidan 10 av 21

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. 
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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. 

 

Undantaget studenter inom lärarutbildningen.
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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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Studentombud verksamma vid fakulteter eller lärarhögskolan 

Övergripande beskrivning 

Studentombuden arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

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

Uppdraget innefattar: 

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

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

ärenden av fysisk, digital och psykosocial karaktär förekomma. 

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

rättigheter, nationella och lokala regelverk och andra tillämpliga bestämmelser. 

- Att genomföra studenträttskampanjer och utbildningar i det studentfackliga uppdraget 

samt arbetsmiljöarbetet. 

- Att företräda samtliga studenter inom verksamhetsområdets beslutande och beredande 

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

på universitetscentral nivå. 

- Att ansvara för rekrytering av studentrepresentanter och studerandearbetsmiljöombud, 

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

eventuella kårföreningar inom verksamhetsområdet. I det fall att studentrepresentanter 

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

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

överenskommelse med respektive kårsektion samt inneha övriga förtroendeuppdrag i 

enlighet med sektionsbeslut. 

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

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

gällande utbildningsbevakning mellan respektive fakultet/lärarhögskolan och Umeå 

studentkår. 

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

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

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

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

kårsektionen, universitetet och Umeå studentkår. 

- Att arbeta med utbildningsbevakning, arbetsmiljö och övriga frågor inom 

forskarutbildningen tillsammans med Umeå studentkårs doktorandsektion. 

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

och att nästkommande studentombud får en ändamålsenlig introduktion. 
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Verksamhetsområden för respektive studentombud samt särskilda regleringar 

Studentombud vid SamFak med ansvar för kårsektionerna Samsek och JF 

Samseks verksamhetsområde omfattar: 

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

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

centrum för genusstudier. 

- Studenter vid institutionen för informatik som inte läser beteendevetenskapliga 

programmet med inriktning mot IT-miljöer. 

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

inom HHUS verksamhetsområde. 

Juridiska föreningens verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid juridiska institutionen. 

- För Juridiska föreningens styrelsemöten gäller även att studentombudet deltar när 

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

föreningens ansvarige för utbildningsfrågor. 

Studentombud vid SamFak med ansvar för Betsek och HHUS 

Betseks verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid Sociologiska institutionen och institutionen för psykologi. 

- Studenter vid Pedagogiska institutionen som inte läser inom lärarutbildningen.  

- Studenter vid institutionen för informatik som läser Beteendevetenskapliga programmet 

med inriktning mot IT-miljöer. 

HHUS verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter vid Handelshögskolans enhet för företagsekonomi. 

- Studenter inom Handelshögskolan som läser inom ett civilekonomprogram. 

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

utbildningsutskott och delta i utskottets möten när så är lämpligt. 

Studentombud vid HumFak med ansvar för HumSek 

Humseks verksamhetsområde omfattar: 

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

Studentombud vid Lärarhögskolan med ansvar för UmPe 

UmPes verksamhetsområde omfattar: 

- Samtliga studenter som är antagna till utbildning vid Lärarhögskolan.
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Ändamål 

§1. FUTURAS är en akademisk förening under Umeå studentkår vars huvudsakliga syfte är att 
arrangera föreläsningar, samtalsforum och debatter av hög kvalité, samt att vara ett forum 
där människor av olika bakgrund kan mötas av ömsesidig respekt för varandra. Ett 
evenemang av FUTURAS skall vara en plats där besökare ges möjligheten att ifrågasätta sin 
egen övertygelse, lyssna till andra och se världen ur nya perspektiv. 
 

§2. Namnet FUTURAS är en akronym och står för: Folkbildning – Utveckling – Tanke – 
Upplysning – Respekt – Acceptans – Sinne. 
 

§3. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.  
 

§4. FUTURAS verksamhet regleras i dessa stadgar och Umeå studentkårs stadgar. Dessa 
stadgar får inte strida mot Umeå studentkårs stadgar. Om dessa stadgar befinns strida mot 
Umeå studentkårs stadgar äger Umeå studentkårs stadgar företräde. 

Medlemskap 

§5. Medlem i FUTURAS är normalt den student vid Umeå universitet eller icke-student som 
kan uppvisa giltigt kår/stödmedlemskap och som väljer att teckna medlemskap i 
FUTURAS. Undantag från krav på kår/stödmedlemskap får som mest omfatta 20% av 
medlemmarna. 
 

§6. Medlem har rätt att 

• inneha förtroendeuppdrag för FUTURAS räkning. 

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

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

Ekonomi 

§7. FUTURAS verksamhetsår löper från 1/7 till 30/6 påföljande år. 
 
§8. FUTURAS styrelse utser två (2) firmatecknare att var för sig teckna föreningens firma.  

 
§9. FUTURAS har sitt säte i Umeå. 

Revision och ansvarsfrihet 

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

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

Organisation 

§12. FUTURAS organisation utgörs av: 

• Styrelsen 

• Årsmöte 

• Stormöte 

• Arrangörsgrupp 
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Årsmöte 

Allmänt 

§13. Årsmötet är tillsammans med stormötet FUTURAS högsta beslutande organ. 
 

§14. Årsmötet ska hållas före juni månads utgång. 
 

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

Kallelse mm 

§16. Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. 
 

§17. Utlysande av årsmöte skall ske minst två (2) veckor i förväg och skall anslås offentligt. 
Årsmötet sammankallas av styrelsen. 

 
§18. Föredragningslistan och övriga handlingar ska finnas tillgängliga senast en (1) vecka före 

årsmötet. 
 

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

§20. Frågor som inte upptagits i föredragningslistan vid utlysning av årsmötet får endast 
behandlas om två tredjedelars (2/3) majoritet av närvarande medlemmar beslutar så. 

Protokoll 

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

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

 
§23. Årsmötesprotokoll skall tillsändas Umeå studentkår samt offentliggöras senast 2 (2) veckor 

efter årsmötets avslutande. 

Ärenden 

§24. På årsmötet ska följande frågor behandlas: 

• val av mötesordförande 

• val av mötessekreterare 

• val av två (2) justeringspersoner 

• fastställande av föredragningslistan 

• frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt 

• godkännande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 

• godkännande av budget för det kommande verksamhetsåret 

• val av revisor 

• frågor till styrelsen från medlemmar  

• motioner av medlemmar 

• propositioner från styrelsen 

• Val för nästa verksamhetsår av: 

- ordförande 

- övriga ledamöter, minst två (2) 

- suppleanter 
 



Stadgar för FUTURAS 

 

Beslut om dessa stadgar har fattats av FUTURAS Årsmöte 2019-03-11 4 

§25. Rätt att inlämna motioner och frågor till styrelsen har varje medlem. 
 

§26. Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast 12:00 tio (10) dagar före årsmötet, varpå 
styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till beslut till årsmötet. 
Motionssvar behöver således inte bifogas till övriga handlingar till årsmötet. 

 
§27. Fråga till styrelsen ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast 12:00 tio (10) 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 

§28. Alla FUTURAS medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. 
Vid rösträtt gäller att man som medlem måste vara fysiskt närvarande vid årsmötet för att 
få rösta. Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse. 
 

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

Stormöte 

Allmänt 

§30. Stormötet är tillsammans med årsmötet FUTURAS högst beslutande organ. 
 

§31. Stormötet ska hållas innan oktober månads utgång.  
 

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

Kallelse mm 

§33. Stormötet sammanträder på kallelse av styrelsen. 
 

§34. Utlysande av stormöte skall ske minst två (2) veckor i förväg och skall anslås offentligt och 
även om så önskas via övriga passande informationskanaler som finns att tillgå. Stormötet 
sammankallas av styrelsen.  

 
§35. Föredragningslistan och övriga handlingar ska finnas tillgängliga senast 1 (1) vecka före 

stormötet. 
 

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

§37. Frågor som inte upptagits i föredragningslistan vid utlysning av stormötet får inte behandlas 
om det inte särskilt anges i dessa stadgar att frågan ska behandlas på årsmötet. 

Protokoll 

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

§39. Protokollet från stormötet undertecknas av mötets ordförande, sekreterare samt de två (2) 
av stormötet utsedda justeringspersoner. 
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§40. Stormötesprotokoll skall tillsändas Umeå studentkår samt offentliggöras senast två (2) 
veckor efter stormötets avslutande. 

Ärenden 

§41. 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  

• val av valberedning 
 
§42. Rätt att inlämna motioner och frågor till styrelsen har varje medlem. 

 
§43. Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast 12:00 tio (10) dagar före stormötet, varpå 

styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till beslut till stormötet. 
Motionssvar behöver således inte bifogas till övriga handlingar till stormötet. 

 
§44. Fråga till styrelsen ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast 12:00 tio (10) 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 

§45. Alla FUTURAS medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på stormötet. 
Styrelsen äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet. Vid rösträtt gäller att man som 
medlem måste vara fysiskt närvarande vid årsmötet för att få rösta. Närvarorätt har även en 
(1) representant för Umeå studentkårs styrelse. 
 

§46. 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. 
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Valberedning 

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

§48. Valberedningen består av minst 1 (1) medlem och som mest 3 (3) medlemmar varav en (1) 
är sammankallande. Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande. 

 
§49. Valberedningen bör anslå förslag på personer för val på årsmötet 1 (1) vecka innan 

årsmötet. 

Extra årsmöte/stormöte 

§50. Styrelsen kan besluta att kalla till extra årsmöte/stormöte. Styrelsen ska kalla till extra 
årsmöte/stormöte om en tiondel av medlemmarna så begär. 
 

§51. För extra årsmöte/stormöte gäller samma stadgar som för årsmöte/stormöte. Extra 
årsmöte/stormöte ska endast behandla de frågor som föranlett dess utlysande. 

Styrelsen 

Allmänt 

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

§53. Styrelsen består av ordförande, minst två (2) ledamöter samt suppleanter. Styrelsen består 
av som mest sju (7) personer inklusive ordförande, och måste bestå av ett ojämnt antal 
ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig kassör och 
sekreterare. 

 
§54. Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande är närvarande samt en 

majoritet av ledamöterna. 

Styrelsens uppgifter 

§55. Det åligger styrelsen att:  

• utfärda kallelse till årsmötet/stormötet 

• bereda ärenden till årsmötet/stormötet 

• ansvara för FUTURAS ekonomi och förvaltning 

• efter sin mandatperiod, dock senast till stormötet, förelägga revisorn 
verksamhetsberättelsen, samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningen ska vara 
undertecknad av den styrelse för vars mandatperiod årsredovisningen avser. Styrelsen 
kan delegera till ordföranden att underteckna årsredovisningen. 

Kallelse & Beredning 

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

§57. Kallelsen ska utgå senast en (1) vecka före styrelsemöte. Senast tre (3) dagar innan 
styrelsemötet skall föredragningslista samt övriga handlingar bifogas. 

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

 
§59. Frågor som inte upptagits i föredragningslistan som utgått med kallelsen får behandlas 

endast om samtliga ledamöter så beslutar. 
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Närvaro, omröstning, jäv 

§60. Samtliga medlemmar har närvaro- yttrande- samt förslagsrätt på styrelsens möten. Ständigt 
adjungerade med närvaro- och yttrande rätt har dessutom representant från kårstyrelsen 
samt en representant från var och en av kårsektionerna vid Umeå studentkår, Umeå 
Naturvetar och Teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår. 
 

§61. Omröstning på styrelsemötet ska ske öppet. Ordförande äger utslagsröst. 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. 

 
§62. Styrelseledamot har inte rösträtt i ett ärende som personligen rör ledamoten själv, 

ledamotens make/maka, sambo, föräldrar, barn, syskon, eller någon annan närstående.  

Protokoll 

§63. Vid styrelsemöte ska beslutsprotokoll föras. Sekreteraren ansvarar för att detta sker. 
 

§64. Protokoll ska undertecknas av mötesordförande, mötessekreteraren samt en (1) på 
styrelsemötet utsedd justeringsperson. 

 
§65. Justerat protokoll ska offentliggöras senast en (1) vecka efter mötet.  

 

Arrangörsgrupp 

Allmänt 

§66. Arrangörsgruppen är FUTURAS operativa organ. I arrangörsgruppen utformas de 
föreläsningar, samtalsforum och debatter som är föreningen FUTURAS ändamål att 
arrangera och genomföra. 
 

§67. Arrangörsgruppen består av minst tre (3) personer. 
 

§68. Medlemmar i arrangörsgruppen utses av styrelsen löpande. 
 

§69. I arrangörsgruppen har organisationerna Credo Umeå, Folkuniversitetet, Studentpastorn 
vid Umeå universitet, Umeå Medicinska Studentkår (UMS), Umeå Naturvetar- och 
Teknologkår (NTK) och Umeå Studentkår (US) rätt att utse en representant per respektive 
organisation att delta som gruppmedlem. 

Arrangörsgruppens uppgifter 

§70. Det åligger arrangörsgruppen att:  

• Föreslå och förbereda lämpliga ämne på arrangemang 

• Praktiskt ordna med föreberedelser, bokningar av föreläsare och evenemangsplats, 
samt marknadsföra arrangemangen. 

• Framställa budget, tidsplan och innehållsförteckning för styrelsen att fatta beslut om. 

• Operativt genomföra arrangemangen.  

Stadgar 

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



Stadgar för FUTURAS 

 

Beslut om dessa stadgar har fattats av FUTURAS Årsmöte 2019-03-11 8 

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

 
§73. Stadgeförändringar skall tillställas Umeå studentkårs styrelse för godkännande. 

Misstroendevotum 

§74. Misstroendevotum kan ställas mot styrelsen eller enskild styrelsemedlem om minst 50% av 
medlemmarna så önskar. Misstroendevotum påkallar automatiskt extra årsmöte inom 
fjorton (14) kalenderdagar efter det att misstroende kommit styrelsen skriftligt tillkänna. 

 
§75. För att misstroendevotum ska godkännas krävs minst 2/3 majoritet av närvarande 

röstberättigade medlemmar. Vid bifall avgår styrelsen eller den enskilda styrelseledamoten 
med omedelbar verkan och en ny styrelse/ledamot väljs. 

Upplösning 

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

§77. Om FUTURAS upplöses skall tillgångarna fonderas av Umeå studentkår tills dess att en ny 
förening kan bildas med liknande inriktning. 

 
§78. Om en ny förening med liknande inriktning ej bildats inom två år från upplösandet tillfaller 

tillgångarna Umeå studentkår. 
 

§79. Beslut om upplösning skall tillställas Umeå studentkår för kännedom. 
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MOTTAGNINGSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Fastställd av kårfullmäktige den 30 mars 2010 samt reviderad och fastställd av kårfullmäktige den 
14 december 2016 och den 20 mars 2019. 

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

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

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

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar. 

 
Mottagningens syfte 

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

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

 
I Umeå studentkårs mottagningsverksamhet ska: 

– alla studenter känna sig välkomna. 

– minst hälften av aktiviteterna under en mottagningsperiod vara alkoholfria1. 

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

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

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

– Umeå studentkårs alkoholpolicy efterlevas. 

– Umeå studentkårs etiska riktlinjer efterlevas. 

– Umeå studentkårs jämställdhetspolicy efterlevas. 

                                                 

1 Detta innebär att aktiviteterna ska markeras som alkoholfria i mottagningsschemat och att faddrar och övriga 
arrangörer därmed har ansvar att se till att anvisningen följs.  
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– alla faddrar och arrangörer skriva under Umeå studentkårs mottagningskontrakt för att få 
delta i mottagningen. 

– det vid alla arrangemang finnas faddrar eller övriga arrangörer som är nyktra. 

 

I Umeå studentkårs mottagningsverksamhet accepteras inte: 

– någon form av kränkningar eller diskriminering. 

– tvång på något sätt. 

– alkoholhets eller förväntningar på att deltagarna ska dricka alkohol.  

– aktiviteter som orsakar skador eller skadegörelse. 

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

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

– att mottagningen benämns vid nedvärderande begrepp, så som till exempel ”nollning”. 
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MOTTAGNINGSKONTRAKT FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Att vara fadder eller general under mottagning anordnad av en kårsektion eller kårförening inom 

Umeå studentkår är ett förtroendeuppdrag där du har ansvar för att välkomna de nya studenterna 

till Umeå universitet. Bryter du mot nedanstående regler blir du avstängd från mottagningen. 

 

Alkoholpolicy, mottagningspolicy och jämställdhetspolicy 

Som fadder eller general ska du vara väl införstådd i kårens centrala alkoholpolicy, 

mottagningspolicy och jämställdhetspolicy och följa de riktlinjer som anges i dessa. 

 

Din maktposition 

Som fadder besitter du en maktposition gentemot nya studenter vilket gör att du har ansvar för 

att skapa en trygg och inkluderande atmosfär. 

Under mottagningen accepteras därför inga sexuella handlingar mellan nya studenter och faddrar, 

övriga ansvariga eller generaler. Notera att sexuella handlingar inte endast innebär fysisk kontakt, 

utan det inbegriper även andra handlingar som kräver samtycke. Du som ansvarig ska inte heller 

hetsa nya studenter att dricka alkohol och du bör motverka grupptryck.  

 

Ansvar på plats 

Under mottagningen har faddrar och generaler ansvar att se till nya studenters hälsa och 

välbefinnande. Det innebär att du ska vara extra uppmärksam vid aktiviteter under mottagningen 

och vara behjälplig om en student till exempel är för berusad. Om du uppfattar ett bruk av 

alkohol som riskfyllt ska du även informera studenten om vilket stöd som finns att få från 

universitetet, till exempel från Studenthälsan. 

 

Avstängning 

Huvudansvariga vid mottagningen (ofta benämnda som ”generaler”) och kårens vice ordförande 

med ansvar för lika villkor har befogenhet att stänga av faddrar och övriga ansvariga från 

mottagningen om de bryter mot detta avtal. Alla som medverkar i mottagningen har möjlighet att 

anmäla händelser till generaler och till kåren centralt.  
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Jag intygar härmed att jag tagit del av och förstår innehållet i Umeå studentkårs 

mottagningspolicy och mottagningskontrakt, samt att jag genomgått Umeå studentkårs 

mottagningsutbildning. Jag förbinder mig att följa dessa regler. 

 

 

_____________________________________________ 
Signatur 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_____________________________________________ 

Förening 

 

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

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

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

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

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

Mottagningens syfte 

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

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

I vår mottagningsverksamhet ska: 

– alla studenter känna sig välkomna. 

– det finnas aktiviteter som är anpassade för alla studenter. 

– det informeras om att deltagande i mottagningen är frivilligt. 

– ansvariga vara goda exempel inför de nya studenterna. 

– Umeå studentkårs alkoholpolicy efterlevs. 

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

 

I vår mottagningsverksamhet accepteras inte: 

– någon form av kränkningar eller diskriminering. 

– tvång på något sätt. 

– påtryckningar att dricka alkohol. 

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

HHUS 
 

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

 

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

 

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

 

HUMSEK 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Tillägg från Nordpols ordförande: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar. 

 

I Umeå studentkårs verksamhet ska: 

– inga arrangemang utgå från en alkoholnorm2. 

– huvuddelen av kårens aktiviteter vara alkoholfria. 

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

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

stödfunktioner på och utanför universitetet kan ge vid behov. 

– ansvarig3 vid kårens aktiviteter ta ansvar för deltagares hälsa och välbefinnande. 

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

 

                                                 

1 IQ 2016: Bästa festen. s. 9-13 
2 Alkoholnorm innebär att det finns en outtalad förväntan på deltagarna att dricka alkohol och/eller att aktiviteten är 
anpassad efter de som dricker alkohol.  
3 Begreppet ansvarig innefattar arrangörer, faddrar, generaler och övriga personer som anordnar evenemang inom Umeå 
studentkår.  
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ALKOHOLPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Fastställd av kårfullmäktige den 30 mars 2010 samt reviderad och fastställd av kårfullmäktige 
den 14 december 2016. 

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

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

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

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

Umeå studentkår skall verka för: 

– att kårens verksamhet inte ska utgå utifrån en alkoholnorm. 

– att huvuddelen av våra aktiviteter ska vara alkoholfria. 

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

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

– att våra representanter vid mottagningsaktiviteter tar ansvar för de nya studenternas hälsa 
och välbefinnande. 
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Denna ordning reglerar arbetet för Umeå studentkårs valberedning. Ordningen har fastställts av 
kårfullmäktige den 20 februari 2019. 

Valberedningens funktion 

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

-  9 kap. 7 § Umeå Studentkårs stadgar 

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

-  9 kap. 1 § Umeå Studentkårs stadgar 

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

Valberedningens sammanträden 

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

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

  



Ordning 
Emelie Häger 
Valberedningens ordförande  
2019-02-11 

Umeå studentkår  

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå Sidan 2 av 6 

    

 

Valberedningen svarar särskilt för att: 

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

- verkställa kårfullmäktiges beslut av relevans för valberedningens verksamhet. 

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

- löpande informera kårfullmäktige om sitt arbete. 

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

 

Beslut 

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

 

Slutna förhandlingar 

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

Valberedningens sammansättning 

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

 

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

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

  

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formerna för genomförande av kårval 2019 

Inhämtande av kandidater 

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

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

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

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

Röstningsförfarande 

Valet sker genom Umeå studentkårs nätbaserade val- och enkätsystem. 

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

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

Medlemmar som inte vill rösta på kandidater ska ha möjlighet att rösta blankt.  
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Stoppdatum för genomförande av kårval 2019 

18 februari: 

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

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

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

- Valberedningen tecknar överenskommelse med varje kårsektion om datum för kårvalets 
genomförande i respektive kårsektions valkrets senast vid detta datum. Saknas 
överenskommelse senast vid detta datum, får valberedningen fastställa datum för valkretsen.  

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

Senast 12.00, 18 mars: 

- Sista dag att nominera in kandidater till kårvalet. 

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

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

Senast 12.00, 8 april: 

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

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

8 april: 

- Varje valkrets med godkända kandidater och mandatfördelning publiceras på kårvalets 

officiella hemsida. 

15 april – 29 april: 

- Genomförande av kårval i varje valkrets enligt överenskommelse mellan kårsektion och 

valberedning. Kårvalet avslutas 23.59 på sista valdagen. 

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

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

valkrets medlemmen tillhör. 

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

upprättas och tillhandahålls på kårexpeditionen. 

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

- Röstsammanräkning sker nästkommande arbetsdag efter kårvalets avslut i respektive 

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

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs höstfullmäktige. 

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

Formerna för extraval 

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

30 arbetsdagar för extravalets första valdag: 

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

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

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

Senast 12.00, 20 arbetsdagar för extravalets första valdag: 

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

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

Senast 12.00, 5 arbetsdagar före extravalets första valdag: 

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

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

5 arbetsdagar före extravalets första valdag: 

- Aktuella valkretsar i extravalet med godkända kandidater och mandatfördelning publiceras 

på kårvalets officiella hemsida. 

Valdagarna: 

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

Kårvalet avslutas 23.59 på sista valdagen. 

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

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

valkrets medlemmen tillhör. 

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

upprättas och tillhandahålls på kårexpeditionen. 

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

- Röstsammanräkning sker nästkommande arbetsdag efter extravalets avslut i aktuell valkrets 

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

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs närmast följande kårfullmäktige. 

Formerna för rekrytering och förslag på talman, vice talman auktoriserad revisor och 

verksamhetsrevisorer 

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

Senast 18 mars: 

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

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

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

Senast 12:00, 8 april: 

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

8 april – 22 april: 

- Intervjuer genomförs med föreslagna personer. 

Senast 29 april: 

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

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

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

Senast 18 mars: 

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

• Kårordförande  

• 1:e vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor  

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

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

• Fem (5) övriga ledamöter 

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

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

Senast 12:00, 8 april: 

- Sista dag att nominera in personer till kårstyrelsen. 

8 april – 22 april: 

- Intervjuer genomförs med föreslagna personer. 

Senast 29 april: 

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

- I det fall att vakanser återfinns för någon av posterna så åligger det valberedningen att 
löpande verka för rekrytering av nya personer. 







 

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

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

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

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

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

 
§ 7. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§ 8. Utdelning av engagemangsgåvor 
Engagemangsgåvor delades ut.  



§ 9. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 17 personer 
 

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

§ 11. Ekonomisk redovisning 

- Bilaga 1 

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

 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Juridiska föreningens ordförande Fanny Jutered förklarade mötet avslutat. 

 
Vid protokollet, 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 

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



Bilaga 1 - Resultat- och balansräkning  

 



 



 



 
 



Bilaga 2 - Revisionsberättelse  

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 - Budget 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 4 - Motion om ändring av stadgarna  
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