








 

 

 

sidan 1 av 3 

Umeå studentkår 
Erik Vikström  
Ordförande 
 

 
 

Föredragningslista 18/19 
Kårstyrelsen 

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSEN 

Datum: 2019-05-09 

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 

F4 Erik Vikström 

Att fastställa föredragningslistan 

F5 Adjungeringar  Erik Vikström 

Att adjungera övriga närvarande med närvaro- 
och yttranderätt.  

Meddelande 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

M1 Presidiet informerar M1 Presidiet  

M2 Kårsektionerna informerar   Sektionsordförande 

Uppföljning 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och förslag till beslut: 

U1 Beslut fattade i arbetsutskottet  Erik Vikström 

Arbetsutskottet har inte sammanträtt sedan det 
förra kårstyrelsesammanträdet.  

U2 Värvning av distansstudenter U2 Erik Vikström 
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Diskussion 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

 

Beslut 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och beslut: 

B1 Flytt av konto B1 Erik Vikström 

Att följande konto tillhörande Sofum med 
organisationsnummer 06012687-5442 ska 
flyttas till Umeå studentkår med 
organisationsnummer 894000-4305: 

- Företagskonto: 8420-2, 693 695 644-7 

Att i det fall att det ej är möjligt att flytta konto 
samt eventuellt bankgiro hos Sofum ska nytt 
konto skapas och befintliga kontots behållning 
överföras till Umeå studentkårs angivna 
kontonummer och därefter avslutas. 

Att följande konto tillhörande Cibus med 
organisationsnummer 06012363-2820 ska 
flyttas till Umeå studentkår med 
organisationsnummer 894000-4305: 

- Företagskonto: 8420-2, 923 311 010-3 

- Företagskonto: 8420-2, 983 256 352-3 

Att i det fall att det ej är möjligt att flytta konto 
samt eventuellt bankgiro hos Cibus ska nytt 
konto skapas och befintliga kontots behållning 
överföras till Umeå studentkårs angivna 
kontonummer och därefter avslutas. 

B2 Preliminär operativ plan B2 Erik Vikström  

Att föreslå kårfullmäktige anta preliminär 
operativ plan enligt bilaga B2. 

B3 Preliminär budget B3 Erik Vikström 

Att föreslå kårfullmäktige anta preliminär 
budget enligt bilaga B3. 

B4 Arbetsordning för 
kårfullmäktige 

B4 Erik Vikström 

För att vara överensstämmande med de nya 
stadgarna har arbetsordningen för kårfullmäktige 

På förra kårstyrelsesammanträdet fick 
Arbetsutskottet i uppdrag att undersöka hur 
andra kårer arbetar med att värva 
distansstudenter: 
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reviderats och ett antal arbetsuppgifter 
omfördelats. Notera att bilagan är ett utkast som 
AU skickar till kårstyrelsen utan eget 
ställningstagande. Det är möjligt att spåra 
ändringar i arbetsordningen genom att klicka på de 
röda linjerna i vänstra kanten.  

Att föreslå kårfullmäktige anta arbetsordning 
för kårfullmäktige enligt bilaga B5 med 
föreslagna ändringar.  

B5 Definition av alkoholfri B5 Erik Vikström 

Arbetsutskottet har på kårstyrelsens uppdrag tagit 
fram en definition av alkoholfri  

Att i Umeå studentkårs policys definiera 
alkoholfri enligt Arbetsutskottets förslag.  

F5 Mötets avslutande  Erik Vikström 
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PRESIDIET INFORMERAR 

Erik Vikström, ordförande 
Sveriges förenade studentkårers fullmäktige, SFS-FUM, arrangerades i år i Östersund. Jag var av 
Umeå Studentkår utsedd till delegationsledare. En väldigt stolt sådan, som nu efter helgens långa 
plenummöten nu har kommit hem till Västerbotten. Det är kraft i vår förening, och alla de 
medlemmar som utgjorde vår delegation har gjort ett toppjobb!  Jag vill även här passa på att önska 
Johan Lindgren stort lycka till i sin roll som SFS:s verksamhetsrevisor. Vi från Umeå Studentkår är 
stolta över dig! 

Vi på Umeå Studentkår har även uppmärksammat vårt 60 års jubileum. Med tårta, olika aktiviteter 
och en intressant utställning så genomförde vi ett firande som varade i en veckas tid. 

 

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

• Närvarat som representant för Umeå Studentkår på möte med ledningsrådet. 

• Sammanträtt med ”Projektet” i en videokonferens. 

• Närvarat på styrelsemöte med Kårmedia AB. 

• Varit talare på ”bussines Arena Sweden”. 
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Alexander Haraldh, första vice ordförande 

Arbetat med: Studentkårsskrivelsen. Skrivelse rörande lokalbokning och info-center. Har 

deltagit i SFS-FUM. Hjälpt till på Valborg.  

 

Ny läroplattform 
Jag deltar nu i en kommittee rörande införandet av ny läroplattform. Cambro kommer bröja 

fasas ut inom 1-2 år, detta kan komma att ha konsekvenser för Moodle:s varande och icke 

varande. 

 

Revidering av Regler för examination… 
Arbetsgruppen kommer skicka förslag till beslut om förändringar i betyg och examination till rektor 
där gruppen väljer att inte ta med förslaget om att minst ett omprov ska erbjudas innan kurs får 
användas som behörighetskrav. Jag har tillsammans med Max (NTK) utryckt att det är beklagligt 
och att om universitetet inte kommer med en bra motivering/alternativ lösning så kommer vi ta 
frågan vidare genom att universitetet till UKÄ. 

 

Jag har kontaktat SFS och UKÄ för att undersöka hur vi ska arbeta vidare med frågan. Det är 
fortfarande oklart om Universitet löser problematiken genom dispens, men eftersom vi inte fått 
något tydligt svar än är vi oroliga för att befintliga regelverk och rutiner inte är rättssäkra. NTK har 
haft studentfall där institution utnyttjat otydligheterna för att vilt ”avskilja” studenter från sin 
utbildning. 

 

Antagningsrådet 
Man har diskuterat vilka urvalsgrunder universitet ska ha. Det mynnade också ut i en diskussion 

kring vilka sommarkurser universitet har och ska ha. Ska man kunna läsa programkurser under 

sommaren?  

 

GUPP 

• Studentkårsskrivelsen 

 

GutBev 

• Ett första draft av studentkårsskrivelsen är klart.  
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Marcus Persson, andra vice ordförande 

 

Lika det Erik skrivit har vi varit till SFS-FUM och jag tänkte jag behöver inte repetera det han redan 
har skrivit. Annars har de sista mottaningsutbildningspassen genomförts. Jag har till detta beslutat 
att köpa in förstahjälpen lådor åt alla föreningarna som ska hålla i mottagning, för att ge dem 
uppskattning att de deltagit vid mottagningen. Någon som kanske behöver diskuteras är hur 
framtida samarbeten med studenthälsan ska gå till. Det har fungerat okej och flutit på, men då och 
då kommer mejl eller uttalanden från dem som gör en inte allt för sugen att samarbeta med dem. 
Det kan t.ex. varit synpunkter på hur kåren ska operera eller synpunkter på att vi ska göra saker 
annars kommer hot om att vi inte ska få pengar från universitetet. 

Haft möte med AMK, SSSG, LIV och tillgänglighetsgruppen 

Annars har jag arbetat i sluttampen med universitets värdegrund (som snart ska lanseras som bok), 
studentkårsskrivelsen, inläsningar införs SFS och planera inför rekryteringen de nya 
studentombuden. Annars har det varit lite hackigt i arbetet då många helgdagar varit och SFS + 
mottaningspassen har gjort att jag jobbat många sena timmar och varit lite mindre tillgänglig på 
dagarna (komp). 

 

Det jag arbetat med i punkt form: 

• SFS och planering inför det 

• Sista 2 passen för mottagningsutbildningen 

• Värdegrundsprojektet för UmU 

• Mötesordförande för Hectos 

• Skrivande på studentkårsskrivelsen och annat dagligt skrivande 

• Möte med AMK, SSSG, LIV och tillgänglighetsgruppen 
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Solya Halleros, Ansvarig för medlemsnytta 

 

• Förberedelser till loppis 

• Montering av toalettpratare på hela campus 

• Möte angående höstterminens Hälsa på campus/Try it out 

• Söndag den 28 april jobbade jag på campusloppis 

• Rösträkning 

• Istället för Vårbal så blev vi (tillsammans med alla andra kårer och International Office) anlitade med 
att arrangera Valborg i år. Vårbalets budget hade använts till detta. 
Jag har jobbat med förberedelserna, genomföring under själva dagen och städning efteråt. 

• Till jubiléumfirandet hade vi planerat att ha en sittning. Tyvärr blev det inte av på grund av att vi inte 
fick tag i lämplig lokal. Detta gör också att den större delen av budgeten avsatt till jubiléum är kvar och 
den kan inte överföras till nästa år. Förslag på annat studentnyttigt event kommer senare. 

 



Jag har varit i kontakt med kårerna inom projektet, alltså kårer vid Lund, Uppsala, Stockholm, 

Göteborg och Linköping. Ingen kår har tidigare jobbat med att rekrytera distansstudenter till att bli 

kårmedlemmar. Mejl, universitetets välkomstbrev, postgångna brev och ibland telefonsamtal har 

varit aktiviteter som kårer genomfört men inte med distansstudenter som särskild måltavla.  



Kårföreningen Sofum (Sociologiföreningen) har i dagsläget ett fiktivt organisationsnummer hos kårens bank för 
att möjliggöra att de har ett eget användarkonto hos banken.  Fiktiva organisationsnummer ska nu avvecklas 
från bankens sida och beslut behöver då fattas om att flytta Sofum till kårens huvudkonto. För detta behövs 
likalydande beslut dels av kårstyrelsen, dels av Sofum.  
 
 
Att följande konto tillhörande Sofum med organisationsnummer 06012687-5442 ska flyttas till Umeå 
studentkår med organisationsnummer 894000-4305: 

- Företagskonto: 8420-2, 693 695 644-7 

Att i det fall att det ej är möjligt att flytta konto samt eventuellt bankgiro hos Sofum ska nytt konto skapas och 
befintliga kontots behållning överföras till Umeå studentkårs angivna kontonummer och därefter avslutas. 
 
Kårföreningen Cibus (Kostvetarföreningen) har i dagsläget ett fiktivt organisationsnummer hos kårens bank för 
att möjliggöra att de har ett eget användarkonto hos banken.  Fiktiva organisationsnummer ska nu avvecklas 
från bankens sida och beslut behöver då fattas om att flytta Cibus till kårens huvudkonto. För detta behövs 
likalydande beslut dels av kårstyrelsen, dels av Sofum.  
 
 
Att följande konto tillhörande Cibus med organisationsnummer 06012363-2820 ska flyttas till Umeå studentkår 
med organisationsnummer 894000-4305: 

- Företagskonto: 8420-2, 923 311 010-3 

- Företagskonto: 8420-2, 983 256 352-3 

Att i det fall att det ej är möjligt att flytta konto samt eventuellt bankgiro hos Cibus ska nytt konto skapas och 
befintliga kontots behållning överföras till Umeå studentkårs angivna kontonummer och därefter avslutas. 
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Operativ plan 2019/2020 
Denna plan är fastställd av kårfullmäktige den DATUM. Planen gäller till och med 30 juni 2020.  

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

som ett ramverk för kårstyrelsen att förhålla sig till. De fyra första rubrikerna, bildning, rättssäkerhet, lika villkor och 

samhällsengagemang reglerar målen för den verksamhet som i stor del förknippas med lågintensivt och långsiktigt 

påverkansarbete gentemot Umeå universitet och nationellt, medan medlemsnytta och medlemsorganisation ska utgöra 

mål för den egna organisationen.  

Varje avsnitt har en inledande, övergripande beskrivning av vilket arbete kårstyrelsen avses genomföra samt en 

lista i punktform över de årets projekt och prioriteringar. Kårstyrelsen kan komplettera den operativa planen med 

en handlingsplan, i vilken projektbeskrivning, delprojekt, ansvarsfördelning kan tillkomma.  
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Övergripande   
Umeå studentkår vill värna om våra hundratals aktiva medlemmar, det är genom deras arbete som verksamheten 

drivs framåt. Genom att stärka kårsektionerna koppling till kårfullmäktige får de engagerade studenterna en 

tydligare koppling till kårens högsta beslutande organ och kontakten mellan alla organisationsdelar utvecklas. De 

är viktigt att efter förgående år noggrant granska, utveckla och förvalta de organisatoriska förändringar som skett.  

För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot Umu, region och land krävs ett gott samarbete inom 

den egna kåren men också med andra kårer. De tre studentkårerna vid Umeå universitet (Umu) har förnyat sina 

vardera ställningar som studentkår för kommande tre år.  

Studentkårsskrivelsen har lämnats till universitet och Umeå studentkår ser det som en prioritet att säkerställa att 

de problem som lyfts inte glöms utan vidtagna åtgärder.  

 

Umeå studentkår ska:  

● Noggrant följa stadgeändringens följder och förfina det nya kårvalssystemet.  

● Ta fram förslag för hur Umeå studentkår bättre kan arbeta med visioner och åsiktsdokument. 

● Aktivt nyttja, och noggrant följa universitetets arbete med studentkårskrivelsens 2019. 

● Studentrepresentanter  

● Ta fram förslag på Operativ plan 2020/2021. 

● Utveckla fler samarbeten med kårerna i Umeå.  

  

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

ska höjas. Arbetet med detta sker på två olika nivåer; på nationellt plan ska kåren bedriva påverkansarbete genom 

att vara remissinstans och driva nationella frågor som gynnar studenterna genom höjd utbildningskvalité och 

förbättrade förutsättningar för studier, så väl som förbättrade möjligheter på en framtida arbetsmarknad. På 

universitetsnivå sker påverkansarbetet genom aktiv studentrepresentation i samtliga beslutande och beredande 

organ av relevans för utbildning och studenters situation.  

I år vill vi lägga ett extra fokus på att vara proaktiva i arbetet. Utbildningskvalitén ska stärkas. Därför vill vi göra 

en extra satsning på lyfta frågor kring, lärarledd tid, forskningsanknytning och arbetsmarknadsanknytning.  

För att driva utbildningsfrågor krävs en handlingskraftig verksamhet. Påverkningsarbete mot universitet sker i sig 

på flera nivåer, på institutionsnivå, fakultetsnivå och på universitetscentral nivå. Det är ett omfattande arbete som 

i den egna organisationen sker på olika nivåer och i olika led. Därför krävs god kommunikation mellan kårens 

alla organ.  

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

ärenden.  Det är viktigt att arbetet för studenters ökade medvetenhet kring Umeå studentkårs verksamhet 

fortsätter, att de får en ökad kunskap om sina rättigheter och en bättre insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor.  
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Samarbetet och kommunikationen mellan studentombuden på sektionsnivå och studentombuden på 

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

annat stödja sektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och utbildningsbevakning.  

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

studentrepresentanterna, utan också deras ställning som sådan. Studentrepresentanterna utgör en mycket viktig 

del av universitets kvalitetssäkringssystem och kårens kärnverksamhet. I år vill vi därför särskilt verka för att 

stärka studentrepresentanternas ställning och underlätta deras studentfackliga arbete. Tidigare har universitetet 

erbjudit studentrepresentanter viss förtur till både praktik och utbytesplatser. Detta var som ett tack från 

universitet som nu inte längre ges. Som studentrepresentant ska du få stöd av kåren i arbete och att insatsen 

uppskattas av både kåren och universitet.  

Umeå studentkår ska:  

● Arrangera studentfackliga utbildningar. 

● Någonting rättssäkerhet för studenter 

● Särskilt verka för att förutsättningarna för studentinflytandet stärks.  

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

trösklarna till ett studentfackligt engagemang minskar och att studenters direkta påverkan 

genom kursutvärderingar stärks.   

● Särskilt verka för att utbildningens forskningsanknytning stärkts.   

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

● Särskilt verka för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så att 

rättssäkerheten vid examination stärks och antalet tentamensskrivningar utanför vardagar minskar.  

● Särskilt granska införande av digitala salstentamina. 

● Särskilt verka för anonymiserad bedömning av hemtentamina.  

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

lika behandling är något som ska genomsyra Umeå studentkår. I vårt arbete som stort, såväl arbetet mot 

universitetet ska jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling finnas med. Som en central del i sitt arbete ska Umeå 

studentkår verka för ett jämlikt universitet, tillgängligt för alla. Medlemmar eller andra som kommer till kåren 

och känner att det blivit t.ex. orättvist behandlade ska skyndsamt få stöd och hjälpa av våra studentombud.  

Umeå studentkår ska:  

● Aktivt arbeta med, och noggrant följa universitetets arbete för psykisk hälsa bland studenter. 

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

under “lika villkors uppdraget”.  

● Genomföra/organisera mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen.  

● Särskilt bevaka UmUs arbete med en jämlik rekrytering av nyanställda och professorer. 
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● Särskilt verka förutsättningarna att studera för individer med allergier.  

● Särskilt verka för att öka kårens närvaro vid konstnärligt campus. 

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

● Särskilt verka för internationella studenters goda tillvaro. 

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

● Särskilt verka för att stärka studenthälsans förutsättningar och tillgänglighet för studenter och 

forskarstudenter.  

● Särskilt verka för förbättring av fysiska och psykosociala arbetsmiljön.  

 

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

fokusera på sina studier. Därför ser Umeå studentkår allvarligt på att vi förblir rödlistade i SFS årliga 

bostadsrapporter och kommer att arbeta för att förbättra den genom påverkansarbete mot kommunen och 

försöka sammanställa en rapport som kan väcka engagemang från kommunens sida att förbättra situationen.  

Umeå studentkår ska:  

● Sammanställa rapport eller liknande om bostadssituationen i Umeå och dela med den i relevanta möten 

för diskussion.  

● Bör upprätta eller bli inbjuden i forum där det diskuteras bostadsfrågor.  

● Aktivt arbeta för en förbättra bostadssituation för studenterna i Umeå.  

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

måste studentkåren fortsätta att utveckla medlemskapet, både genom att bredda innehållet som att informera om 

detsamma.  

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

olika evenemang ta del av inspirerande erfarenheter från arbetsgivare och arbetstagare. Dessa arrangemang 

anordnas av US tillsammans med kårsektioner och dess föreningar alternativt tillsammans med en extern aktör.  

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

organisationen, utöka sitt utbud av rabatter och studenterbjudanden.  

Umeå studentkår ska:  

Umeå studentkår ska: 

• Genomföra en välkomstmässa på våren. 

• Genomföra US årshögtid för förtroendevalda och sektionsaktiva.  

• Genomföra ett valborgsfirande i samarbete med övriga studentkårer vid UMU. 

• Driva arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, i samarbete med kårens sektioner och föreningar. 
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• Utveckla samarbetet med International Office. 

• Se över befintliga policydokument som reglerar sponsring samt gällande sponsringsavtal. 

• Söka nya samarbeten, sponsring och sponsringsavtal. 

• Särskilt verka för att både ny och befintlig verksamhet ska nå ut till internationella studenter. 

 

Medlemsorganisationen  
För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot UmU, Umeå kommun och övriga aktuella aktörer 

krävs ett gott samarbete med övriga studentkårer. Vi i Umeå studentkår tror på samarbete, och kommer att arbeta 

för att upprätthålla och utveckla befintliga samarbetsområden, samt undersöka i vilken utsträckning nya 

samarbeten står att finna.  

Umeå studentkår vill värna om sina aktiva. Vår verksamhet drivs av hundratals studenter engagerade i sektioner, 

föreningar, kårhus, studenttidningar, kårpartier och många andra områden. Genom tydligare 

kommunikationslinjer mellan kårens delar ska kontakten mellan alla organisationsled utvecklas.  

Studentkåren ska under året arbeta för att alla studenter, oavsett utbildning, studieort eller förstaspråk, nås av 

information om studentkårens verksamhet, studenternas rättigheter och medlemskapets förmåner.  

Då kårens verksamhet är präglad av en snabb genomströmning av medlemmar är det viktigt att kårstyrelsen aktivt 

arbetar för att kårens sektioner, föreningar och studentfackligt aktiva kontinuerligt erbjuds goda möjligheter till 

kompetensutveckling inom områden som efterfrågas och är relevanta för kårens verksamhet. Det kan till exempel 

röra sig om utbildningar i styrelsearbete, studentfackligt arbete och marknadsföring  

Umeå studentkår ska:  

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

utveckla samarbete inom kåren. 

• Genomföra kampanjer för medlemsvärvning. 

• Utöka och förbättra kontakten med andra studentkårer. 

• Utveckla det stöd vi kan erbjuda de studenter som inte studerar med Umeå som studieort. 

• Genomföra eller på annat sätt erbjuda sektioner, föreningar och medlemmar lättillgängliga utbildningar 

som är relevanta för deras verksamhet inom kåren. 

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

   



Budget för verksamhetsåret 19/20

Post Intäkter Prognos 18/19 Budget 19/20
10 Medlemsavgifter

11 Kårmedlemskap 1 690 000 kr 1 700 000 kr

12 Alumnimedlemskap 15 000 kr 15 000 kr

20 Kårstatusrelaterade intäkter

21 Anslag från stat/universitet/fakultet 3 903 000 kr 3 940 000 kr

30 Tjänsteintäkter

31 Anställningsrelaterade intäkter 525 000 kr 500 000 kr

32 Samarbeten/externa relationer 570 000 kr 585 000 kr

40 Försäljning

41 Kårexpeditionen 221 500 kr 359 000 kr

42 Hyresintäkter 127 000 kr 102 000 kr

50 Övriga intäkter

51 Finansiellt 92 015 kr 55 000 kr

52 Loppis 35 000 kr 35 000 kr

Summa intäkter 7 178 515 kr 7 291 000 kr

Post Kostnader Prognos 18/19 Budget 19/20
60 Förtroendevalda och personal

61 Arvoden förtroendevalda 1 632 210 kr 1 630 000 kr

62 Löner personal 1 528 346 kr 1 550 000 kr

63 Arbetsgivaravgifter 966 864 kr 960 000 kr

64 Personalavsättningar 93 000 kr 93 000 kr

65 Kompetensutveckling/arbetsmiljö 85 000 kr 85 000 kr

70 Gemensamma kostnader

71 Lokalkostnader 535 000 kr 545 000 kr

72 Kårexpeditionen 282 000 kr 310 000 kr

73 Maskiner/inventarier 90 000 kr 105 000 kr

74 Finansiellt 41 000 kr 41 000 kr
75 Kårbil 65 000 kr 65 000 kr

76 Övriga kostnader 60 500 kr 50 500 kr

80 Organisationsomkostnader

81 Studentfackligt 255 000 kr 147 000 kr

82 Verksamhetsmedel organisationsgrenar 692 000 kr 700 000 kr

83 SFS 83 000 kr 85 000 kr

84 Ekonomi och revision 85 000 kr 80 000 kr

85 Friskvård 330 000 kr 330 000 kr

86 Övriga organisationsomkostnader 37 500 kr 13 000 kr

90 Informationskostnader

91 Bolagsinsats 25 000 kr 25 000 kr

92 Informationsinsatser 175 000 kr 110 000 kr

93 Arrangemang 26 000 kr 20 000 kr

Summa kostnader 7 087 420 kr 6 944 500 kr

Preliminärt resultat 91 095 kr 346 500 kr



Post Intäkter Prognos 18/19 Budget 19/20 Visma

10 Medlemsavgifter

11 Enterminsmedlemskap: Campus 420 000 kr 420 000 kr 3010

11 Flerterminsmedlemskap: Campus 1 130 000 kr 1 140 000 kr 3014

11 Enterminsmedlemskap: Distans 55 000 kr 55 000 kr 3013

11 Flerterminsmedlemskap: Distans 85 000 kr 85 000 kr 3015

12 Alumnimedlemskap 15 000 kr 15 000 kr 3011

20 Kårstatusrelaterade intäkter

21 Statsanslag 1 140 000 kr 1 190 000 kr 3110

21 Tjänsteköp från Umeå universitet 1 295 000 kr 1 260 000 kr 3120

21 Tjänsteköp från Lärarhögskolan 385 000 kr 390 000 kr 3130

21 Tjänsteköp från Humanistik fakultet 364 000 kr 380 000 kr 3130

21 Tjänsteköp från Samhällsvetenskaplig fakultet 719 000 kr 720 000 kr 3130

30 Tjänsteintäkter

31 Tjänsteköp 275 000 kr 280 000 kr 3610

31 Lönebidrag 250 000 kr 220 000 kr 3620

32 Friskvårdsbidrag 330 000 kr 330 000 kr 3140

32 Återkommande samarbeten 130 000 kr 135 000 kr 3630

32 Externa relationer 110 000 kr 120 000 kr 3845

40 Försäljning

41 Biljetter 80 000 kr 100 000 kr 3534

41 Webshoppen 15 000 kr 15 000 kr 3537

41 Trycksaker 20 000 kr 20 000 kr 3539

41 Försäljning Varuautomat 1 000 kr 60 000 kr 3540

41 Kaffeförsäljning 5 000 kr 45 000 kr 3546

41 Förmånskort, förmånshäften 35 000 kr 44 000 kr 3541

41 Kläder 10 000 kr 10 000 kr 3543

41 Receptfria läkemedel 10 000 kr 10 000 kr 3545

41 Utskrifter/kopiering 25 500 kr 35 000 kr 3851

41 Baskort utan medlemskap 20 000 kr 20 000 kr 3012

42 Uthyrning kårbil 30 000 kr 32 000 kr 3016

42 Uthyrning kontor 97 000 kr 70 000 kr 3800

50 Övriga intäkter

51 Övriga intäkter 10 000 kr 10 000 kr 3530

51 Öresavrundning 0 kr 0 kr 3700

51 Finansiella intäkter 45 000 kr 45 000 kr 8020

51 Kårobligatoriefonden 37 015 kr 0 kr 2851

52 Loppis intäkter 35 000 kr 35 000 kr 3547



Post Kostnader Prognos 18/19 Budget 19/20 Visma

60 Förtroendevalda och personal

61 Arvode, presidium 826 290 kr 815 000 kr 5050

61 Arvode, studentombud 805 920 kr 815 000 kr 5052

62 Löner, tillvidareanställda 1 503 346 kr 1 525 000 kr 5012

62 Löner, timanställda 25 000 kr 25 000 kr 5020

63 Arbetsgivaravgifter presidium 259 620 kr 255 000 kr 5650

63 Arbetsgivaravgifter studentombud 253 220 kr 255 000 kr 5652

63 Arbetsgivaravgifter personal 439 024 kr 435 000 kr 5600

63 Löneskatt på pensionskostnader 15 000 kr 15 000 kr 5610

64 Alecta/Collectum 85 000 kr 85 000 kr 5710

64 Arbetsgivaralliansen 8 000 kr 8 000 kr 7330

65 Kompetensutveckling 20 000 kr 20 000 kr 7310

65 Personalvård 25 000 kr 25 000 kr 7320

65 Friskvård för anställda/arvoderade 25 000 kr 25 000 kr 7321

65 Arbetsmiljö 15 000 kr 15 000 kr 7322

70 Gemensamma kostnader

71 Lokalhyra 480 000 kr 480 000 kr 7510

71 Lokalvård 50 000 kr 60 000 kr 7590

71 Telefoni 5 000 kr 5 000 kr 7520

72 Medlemsregister 65 000 kr 65 000 kr 7111

72 Biljettinköp 50 000 kr 70 000 kr 7130

72 Inköp trycksaker 10 000 kr 10 000 kr

72 Hyra varu- och kaffeautomat 0 kr 30 000 kr

72 Varuautomatsinköp 10 000 kr 35 000 kr 7145

72 Kaffeautomatsinköp 0 kr 15 000 kr 7146

72 Inköp förmånshäften 22 000 kr 22 000 kr

72 Inköp kläder 5 000 kr 5 000 kr

72 Inköp receptfria läkemedel 10 000 kr 10 000 kr 7150

72 Hyra skrivare/kopiator 70 000 kr 6 000 kr

72 Inköp skrivare/kopiator 15 000 kr 17 000 kr 7545

72 Övriga inköp 25 000 kr 25 000 kr 7160

73 Datorunderhåll 15 000 kr 15 000 kr 7560

73 Avskrivningar 75 000 kr 90 000 kr 7810

74 Kortavgifter 40 000 kr 40 000 kr 7120

74 Bankavgifter 500 kr 500 kr 8170

74 Övriga finansiella kostnader 500 kr 500 kr 8190

75 Leasing kårbil 35 000 kr 35 000 kr 6016

75 Övriga kostnader kårbil 30 000 kr 30 000 kr

76 Telefoni 500 kr 500 kr 7525

76 Porto, epost, hemsidor 20 000 kr 10 000 kr 7112

76 Kontorsmaterial 10 000 kr 10 000 kr 7540

76 Övriga kostnader kansli 20 000 kr 0 kr 7140

76 Övriga kostnader 10 000 kr 30 000 kr 7580



Post Kostnader Prognos 18/19 Budget 19/20 Visma

80 Organisationsomkostnader

81 Kårstyrelse, disp 30 000 kr 20 000 kr 6005

81 Projekt för kårens framtid 100 000 kr 0 kr 6666

81 Möteskostnader 5 000 kr 5 000 kr 6006

81 Resor 20 000 kr 20 000 kr 7530

81 Utbildningsinsatser 30 000 kr 30 000 kr 6004

81 Kompetensutv. Studentombud 10 000 kr 10 000 kr 6003

81 Verksamhetsmedel Presidiet 45 000 kr 45 000 kr 6012

81 Räkmacka 1 000 kr 1 000 kr 6110

81 Utbildningsfrågor 1 000 kr 3 000 kr 6112

81 Pedagogiska/Studievägledarpriset 1 000 kr 1 000 kr 6113

81 Lika villkor 2 000 kr 2 000 kr 6512

81 Till valberedningens förfogande 10 000 kr 10 000 kr 7719

82 Verksamhetsmedel kårsektioner 557 000 kr 560 000 kr 6960

82 Provision försäljning av kårmedlemskap 93 000 kr 95 000 kr 3020

82 Verksamhetsmedel sektionsnämnden 32 000 kr 30 000 kr 6014

82 Verksamhetsmedel Akademiska föreningar 10 000 kr 15 000 kr 6015

83 SFS FUM 25 000 kr 25 000 kr 6019

83 Medlemsavgift SFS 58 000 kr 60 000 kr 7117

84 Redovisningstjänster Kempe+KHS 45 000 kr 45 000 kr 7575

84 Revision 40 000 kr 35 000 kr 7570

85 IKSU Friskvård studenter 330 000 kr 330 000 kr 7915

86 Funktionärsregister 37 000 kr 12 000 kr 6010

86 Kostnader akutlån 500 kr 1 000 kr 6513

90 Informationskostnader

91 Kårmedia AB 25 000 kr 25 000 kr 6812

92 Infomaterial 55 000 kr 60 000 kr 6810

92 60-årsjubileum 70 000 kr 0 kr

92 Annonsering/Reklam 30 000 kr 30 000 kr 6811

92 Kostnader för externa relationer 20 000 kr 20 000 kr 6813

93 Loppis kostnader 15 000 kr 15 000 kr 7147

93 Övriga arrangemang 5 000 kr 5 000 kr 6814

93 Blå Huset: Omkostnader 6 000 kr 0 7655
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ARBETSORDNING FÖR UMEÅ STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE 
Denna arbetsordning är ett dokument över de rutiner som Umeå Studentkårs fullmäktige ska arbeta 
efter. Den finns till för att det ska finnas klara riktlinjer och för att det inte ska råda någon oklarhet 
kring hur fullmäktigearbetet går till. Arbetsordningen ska årligen fastställas vid höstterminens första 
fullmäktigesammanträde. 

Fullmäktiges roll  
Fullmäktiges uppgift är att vara US högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som beslutar hur 
US skall arbeta i större principiella eller ekonomiska frågor. 

Fullmäktiges åligganden regleras av kapitel 8 i Umeå studentkårs 
stadgar, förutom dessa kan frågor väckas. En fråga kan väckas i fullmäktige på tre olika sätt, genom 
motion, proposition eller interpellation: 

Motion  

En motion är ett förslag till en förändring. Motionen kan beröra vad som helst som någon vill att 
fullmäktige skall besluta om och lämnas in till kårordförande. Varje enskild medlem av US har rätt 
att motionera. 

Motionsstopp infaller senast klockan 12:00 fjorton (14) dagar innan sammanträdet. Motionen 
behandlas av kårstyrelsen som beslutar om motionen skall skickas på remiss och/eller behandlas i 
arbetsgrupper. Kårstyrelsen skriver ett motionssvar till närmast följande fullmäktigesammanträde 
där styrelsens syn på motionen avges samt förslag på hur fullmäktige skall besluta. 

Av motionen skall det framgå vem som har skrivit den, att den är riktad till fullmäktige och vad 
som föreslås skall beslutas. I motionen bör det så utförligt som möjligt redogöras för frågan, gärna 
med bakgrundsmaterial, samt avslutas med förslag på vad fullmäktige skall besluta: s.k. att-satser. 
Exempel: ”Fullmäktige föreslås besluta att inköpa skönare stolar till Hägglundsrummet.”  

Proposition  

En proposition är ett förslag från kårstyrelsen som fullmäktige skall besluta om. Propositionen kan 
gå på remiss till berörda instanser inom US.  

Behandling av proposition och motion går till enligt följande:  

• Kort föredragning av proposition/motion  

• Kort föredragning av styrelsens yttrande (vid motion)  

• Ev. diskussion där möjlighet finns att lämna in ytterligare yrkanden  

• Efter diskussionens avslutande föreslås och fastställs beslutsordning  

• Styrelsens förslag är alltid huvudförslag  

• Beslut fattas först i fråga om varje enskild att-sats och slutligen till motionen i sin helhet. 
Skulle motionen som helhet falla, kvarstår ändå de att-satser som tidigare bifallits, dock 
utan inledande brödtext  
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Interpellation  

Interpellation är skriftlig fråga från medlem i eller organ inom US till av US fullmäktige valda 
styrelse.  

Interpellation ska vara kårordförande tillhanda senast klockan 12:00 fjorton (14) dagar före US 
fullmäktigemöte. Interpellation besvaras skriftligen av kårstyrelsen. Debatt kan följa på 
kårstyrelsens föredragande av interpellationssvar. Interpellation skall föras in i protokollet. 

Enkel fråga  

Enkel fråga är en skriftlig fråga från medlem i eller organ inom US till ledamot av kårstyrelsen. En 
enkel fråga ska vara kårordförande tillhanda senast klockan 12:00 sju (7) dagar före US 
fullmäktigemöte varpå ledamoten är skyldig att avge ett muntligt svar på frågan. Sedan frågan 
besvarats kan ledamoten och frågeställaren uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan ska 
föras till protokollet. 

Principer kring fullmäktigearbete  

Följande är överenskomna principer som gäller de enskilda fullmäktigeledamöterna. Principerna kan inte ses som 
regler utan är nedtecknade här för att förmedla en känsla kring hur vi vill att vårt fullmäktige ska fungera.  

Fullmäktigeledamöterna ansvarar för att:  

• Visa respekt för studentkåren, studenterna och resten av fullmäktigeledamöterna  

• Leva upp till de förväntningar man har på sig som förtroendevald  

• Göra aktiva prioriteringar och medvetet väga privatliv mot kårarbete  

• Tänka på sitt välbefinnande på ett sådant sätt att man kan vara aktiv under hela 
mandatperioden och inte bränner ut sig  

• Hjälpa de andra fullmäktigeledamöterna att göra prioriteringar och säga åt dem när de tar 
på sig för mycket  

• Analysera sig själv och sina svagheter och arbeta med dessa  

• Säga ifrån i tid om man inser att man inte kommer att kunna fullfölja en uppgift som man 
tagit på sig, dvs. be om hjälp, delegera, samarbeta med övriga etc.  

• Svara på meddelanden (Ex. e-post) 
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Gällande fullmäktigemötena ansvarar ledamöterna för att:  

• Tänka på att ha ett uppmuntrande beteende och inte verka uttråkad när någon annan pratar. 
Lyssna aktivt  

• Inte upprepa argument i annat fall än om man misstänker att någon inte förstått argumentet  

• Skaffa sig en uppfattning och att se till att man har förstått vad ett beslut innebär  

• Hålla sig till ämnet  

• Närvara och hålla tiderna  

• Försöka förstå de andras åsikt och perspektiv. Se till sak och inte person  

• Ta ansvar för eventuella personliga konflikter exempelvis genom att prata ut ordentligt 
redan innan mötet då en känslig fråga diskuteras  

Övriga principer kring fullmäktigearbetet:  

• Kontinuitet. Det vi gör nu ska inte behöva göras igen de närmaste åren. Allt ska 
dokumenteras och föras vidare.  

• Struktur och formalia. Med en tydlig struktur kan man kontrollera så att organisationen har 
högt till tak och att allt sköts som det ska. Det blir inte tråkigare att arbeta i en genomtänkt 
struktur med klara rutiner.  

Möten  
En stor del av fullmäktiges arbete består av möten. Följande avsnitt beskriver hur dessa möten går 
till.  

Mötestider  

Fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår. Vid varje mötes öppnande 
ansvarar mötespresidiet för att ange beräknad tidsåtgång för sammanträdet. 

Mötesförberedelser  

Kallelse skall skickas ut tio (10) dagar innan sammanträde. Dagordning, besluts- och 
diskussionsunderlag ska vara utformat enligt särskild mall och utskickat via e-post senast fem (5) 
dagar innan ett möte. 

Om en ledamot önskar få handlingarna utskrivna ska hen ges möjlighet att skriva ut via kårens 
skrivare. 
 

 

Samtliga diskussioner och beslut som behandlas av fullmäktige bör vara beredda i underlag.  
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Mötesledning  

Det är mötespresidiet som ansvarar för att fullmäktigemötena blir ordentligt ledda. Mötespresidiet 
består av kårfullmäktiges talman och vice talman.  

Det är talmannens roll att se till att alla kommer till tals på mötet, att mötesdisciplinen 
efterlevs och att effektivitetsnivån hålls hög. Talmannen ansvarar även för att vice 
talman samt sekreterare hinner med att utföra sina uppgifter. 

Är talman eller vice talman frånvarande under två (2) på varandra följande 
kårfullmäktigesammanträden anses förtroendeuppdraget förbrukat och nyval ska ske vid närmast 
följande kårfullmäktigesammanträde. 

Mötesformalia  

Den mötesformalia som används under fullmäktigemötena finns till för att underlätta arbetet och 
inte för att vara ett hinder. Effektivitet och demokrati går alltid före att hålla strikt på 
mötesformalian.  

Mötets öppnande  

Talmannen förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen. För att mötet skall 
få öppnas krävs enligt stadgarna att fler än hälften av ledamöterna skall vara närvarande. Räknat på 
35 mandat innebär detta att minst 18 ledamöter måste närvara. Annars kan 
fullmäktigesammanträde ej hållas. 

Ledamots frånvaro bör anmälas till mötespresidiet senast ett dygn
 innan sammanträdet. Mötespresidiet och ledamoten ansvarar gemensamt för att informera 
ersättare.  

Mötets stadgeenliga utlysande  

Beslut tas om mötet är stadgeenligt utlyst, dvs. att kallelsen skickades senast tio (10) dagar innan 
mötet. Är mötet ej stadgeenligt utlyst kan mötet genomföras endast om fullmäktige beslutar så. 

Val av justerare tillika rösträknare  

Här väljs två ledamöter för att justera protokollet, vilket innebär att de läser igenom sekreterarens 
protokoll och intygar att protokollet stämmer överens med vad som skedde på sammanträdet. De 
två personerna skall också räkna röster vid beslut som äger rum med rösträkning. Normalt sker 
inget val av sekreterare då sådan väljs av fullmäktige tillsammans med mötesordföranden i maj.  

Tid för protokolljustering  

Beslut tas om tidpunkt när protokollet skall justeras. Protokollet justeras genom att sekreteraren, 
mötesordföranden samt de två justerarna skriver under protokollet. Omedelbar justering innebär 
att protokollet justeras under mötet gällande en viss punkt och får till konsekvens att beslutet 
omedelbart blir giltigt.  

Kommenterad [DT1]: Hur vill ni göra med det här? Står tvärtom 
längre ner i dokumentet 
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Justering av röstlängden  

Beslut tas om att fastställa röstlängden. Detta innebär att sekreteraren läser upp namnen på 
fullmäktigeledamöterna. När namn på ledamot läses upp svarar denne med ”Ja”. Vid de tillfällen 
då ordinarie ledamot ej närvarar fortsätter mötesordföranden med ersättarna
. En ledamot måste befinna sig i mötessalen för att anses som närvarande då omröstning 
per telefon eller genom fullmakt inte är tillåten. Se nedan om omröstningar. Distansstudenter som 
ej är bosatta i Umeå är undantagna från denna regel.  

Utjustering  

För att ledamot skall få lämna mötet krävs att denne blivit utjusterad ur röstlängden. Utjustering 
görs av sekreterare och utjusterad ledamot kan inte ställas till svars för de beslut fullmäktige tar.  

Adjungeringar  

Alla medlemmar i Umeå studentkår samt revisor, inspektor och proinspektor äger närvaro-, 
yttrande samt förslagsrätt till samtliga fullmäktigemöten. Tjänstemän och funktionär har 
yttranderätt i frågor inom deras verksamhetsområde. Fullmäktige kan välja att för visst 
sammanträde adjungera ickemedlemmar med närvaro- eller 
yttranderätt. Det innebär att denna person ses som deltagare på mötet med de rättigheter som 
fullmäktige väljer att ge denne.
 Adjungering kan aldrig ske med rösträtt.  

 
Adjungering kan aldrig ske med rösträtt.  

Adjungering kan aldrig ske med rösträtt.  

Slutna förhandlingar  

Fullmäktige kan med enkel majoritet besluta att överläggning skall hållas inom slutna dörrar. 
Eventuell tidigare adjungerad närvarorätt upphör därmed.  

Fastställande av föredragningslista  

Här beslutas om sammanträdets arbetsordning. Frågorna kan flyttas om, tas bort eller läggas till. 
Även övriga frågor anmäls här. Om inga ändringar gjorts frågar talmannen om 
”fullmäktige kan besluta att arbeta efter den föreslagna föredragningslistan” har ändringar gjorts 
sker frågan med tillägget ”…med gjorda ändringar”.  

Meddelanden  

Under punkten meddelanden ska organ inom US rapportera om sin verksamhet. Det är viktigt att 
poängtera vikten av skriftliga rapporter då muntliga rapporter har en tendens att förlänga mötet. 
Punkten meddelanden kan också användas för att informera om kommande händelser som kan 
vara av intresse för fullmäktige. Under denna punkt är det fritt att ställa frågor om de framlagda 
rapporterna och meddelandena. Det är dock inte möjligt att ta några beslut.  
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Kårfullmäktiges ordförande ansvarar för insamling av information från representanter utsedda av 
kårfullmäktige till organ inom US samt säkerställande att denna information tas upp vid 
fullmäktigesammanträde. Följande organ ska rapportera om sin verksamhet: 

- Kårhuset Pålebacken AB 

- Kårhusstiftelsen 

- Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond 

- Kårmedia i Umeå AB 

- Stiftelsen Folkuniversitetet 

- Stiftelsen Universitetshallen 

- Stiftelsen Studenthälsan 

Beslutspunkter  

De frågor som finns i föredragningslistan behandlas i den angivna turordningen. Frågorna kan vara 
i form av motion, proposition eller interpellation (läs om dessa ovan). 

Övriga frågor  

Beslut i fråga som väckts på sittande möte kan fattas om konsensus rörande beslutet råder mellan 
alla närvarande fullmäktigeledamöter.  

Mötets avslutande  

Talmannen förklarar mötet avslutat.  

Mötesteknik  

Följande beskriver hur ledamöterna förväntas agera under mötet.  

Begära ordet  

Talmannen för talarlista. Ordet begärs genom att signalera till 
mötesledaren tills denne ger tecken om att begäran uppfattats. Det är av stor vikt att talarlistan följs 
och att ingen ledamot talar utan att ha fått ordet. Endast i tre fall får talarlistan brytas. Dessa är 
ordningsfråga, sakupplysning samt replik. Se nedan för förklaring.  

Ordningsfråga  

Yrkande i ordningsfråga bryter talarlistan och går före andra yrkanden. Ordningsfråga är förslag 
som rör det pågående mötet. Det kan handla om rast, bordläggningar eller liknande. Särskilda 
ordningsfrågor är streck i debatten och bordläggning. Se nedan för förklaring. Debatt i 
ordningsfråga får upptas.  

Kommenterad [DT2]: Detta görs inte för tillfället och behöver ses 
över. Vilka ska rapportera in? 
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Streck i debatten  

Då talmannen anser att en fråga är färdigdiskuterad har denna rätt att dra streck 
i debatten. Om detta möter motstånd genomförs omröstning. Streck i debatten kan även föreslås 
som ordningsfråga. Vid beslut om streck i debatten gäller följande:  

• Framställda yrkanden läses upp av mötesordförande  

• Möjlighet ges att lämna in ytterligare yrkanden  

• Möjlighet ges att teckna sig på talarlistan  

• Därefter meddelas att streck i debatten satts  

När streck i debatten satts kan inga nya talare erhålla ordet och inga nya yrkanden läggas.  

Bordläggning  

Bordläggningsyrkanden skall vid beslut först tas upp till behandling. Bordläggning skall ske om en 
majoritet av närvarande ledamöter så önskar.  

Sakupplysning  

Vem som helst kan under pågående debatt begära sakupplysning. Sakupplysning bryter talarlistan 
och ger personen i fråga rätt att informera mötet om ett sakfel som nämnts eller svara på en direkt 
ställd sakfråga. Vid sakupplysning får talare endast upplysa om fakta och ej uttrycka åsikter eller på 
annat sätt föra debatt.  

Replik 

Den ledamot som känner att han/hon blivit personligen angripen har rätt att begära replik. Med 
replik menas att man har rätt att gå i svarsmål på föregående talares inlägg. Replik bryter talarlistan 
och bör ej vara längre än en minut. Önskar man tala längre får man anmäla sig på talarlistan. Replik 
bör endast ges till den som blivit apostroferad d.v.s. nämnd vid namn och därmed personligt 
angripen. Argumentation i sakfrågan är ej tillåten. Kontrareplik beviljas ej. 

Lämna förslag  

Samtliga förslag till styrelsen sker genom yrkanden – vilka görs skriftligen på för därom avsedd 
yrkandelapp – formulerade i en eller flera att-satser. I yrkandet skall tydligt framgå vem som yrkar, 
vilken punkt som avses samt hela den text som yrkandet gäller. Detta gäller ej bifalls- eller 
avslagsyrkanden, vilka enbart avläggs muntligen.  
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Omröstning  

Omröstning sker i första hand via handuppräckning. Mötesordförande klargör liggande förslag, 
frågar sedan fullmäktige om man vill bifalla förslagen. Förslagen räknas upp och man yrkar bifall 
med handuppräckning. Man säger aldrig nej. Råder tvivel kring vilket förslag som vann kan vem 
som helst i fullmäktige begära votering, då räknas rösterna. Ansvarig för rösträkning är 
mötesjusterare. I fall där det finns flera förslag som står mot varandra används 
kontrapropositionsvotering (se nedan). Omröstning med fullmakt eller per telefon tillåts inte, 
ledamöter måste befinna sig på mötet för att rösta. Distansstudenter som ej är bosatta i Umeå 
är undantagna från denna regel. Enligt stadgan skiljer lotten vid lika röstetal.  

Återremitteringsyrkande tas alltid upp först vid beslutstillfället, därefter bordläggningsyrkande och 
därefter sakyrkanden. Förslag ställs slutligen alltid mot avslag.  

Kontrapropositionsvotering  

Beslutsförfarande som används för att på ett effektivt sätt avgöra vilket förslag som vinner om det 
finns många förslag som står mot varandra. Man börjar med att göra en försöksvotering mellan alla 
förslag som inte är huvudförslag.  

Mötesordförande räknar då upp alla förslag ett i taget och röstberättigade mötesdeltagare ropar ja 
när det förslag de förespråkar räknats upp. Mötesordföranden skapar sedan godtyckligt en 
turordning utifrån hur populära han/hon finner förslagen. Därefter ställs de två populäraste 
förslagen mot varandra och så vidare. Till slut har man förhoppningsvis ett förslag som ställs mot 
huvudförslaget. Det av dessa förslag som vinner ställs för säkerhets skull även mot avslag. Normalt 
sett ska det då inte kunna bli avslag. Om någon mötesdeltagare önskar att inget förslag ska vinna 
bör denne yrka på att huvudförslaget avslås. Detta yrkande får då delta i turneringen som alla de 
andra.  

Protokollsanteckning  

Protokollsanteckningen används när man önskar försäkra sig om att något förs till protokollet, 
t.ex. för att förtydliga eller förklara något. Protokollsanteckningen kan sålunda innehålla vad som 
helst av relevans för ärendet och lämnas skriftligen till sekreteraren. En speciell variant av 
protokollsanteckning är röstförklaring. Denna används för att i protokollet förklara exempelvis en 
anledning till att man valt att rösta på ett visst sätt. Det kan röra sig om att man anser att fullmäktige 
har fattat ett dåligt beslut men ändå inte vill gå så långt som att reservera sig, eller att vissa 
bakomliggande omständigheter bör förklaras. Dock bör observeras att en röstförklaring aldrig kan 
innebära att man inte står bakom majoritetens beslut.  

Reservation  

Om en röstberättigad fullmäktigeledamot vill frånsäga sig ansvaret för ett beslut kan denne 
reservera sig. Detta sker genom att man i samband med att beslut fattats klargör för mötet att man 
önskar reservera sig. Den färdigformulerade, skriftliga reservationen lämnas in senast vid mötets 
avslutande för att man ska kunna bifoga denna till protokollet. Reservation mot ett beslut kan inte 
göras om man röstat för detta. Reservation ska innehålla den reserverandes namn, datum samt 
vilket beslut denne reserverar sig mot. Argumentation om varför man reserverar sig bör även finnas 
med. Det bör framgå på ett tydligt sätt vad det är som reservanten inte accepterar hos beslutet. Om 
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det är hela beslutet, del av beslutet eller det sätt som beslutet tillkom. Om reservant så önskar skall 
reservationen läsas upp.  

Dokumentation  

Protokoll  

Det är mötespresidiet som ansvarar för att protokoll förs, skickas ut och arkiveras vid 
fullmäktigemötena. Det behöver inte betyda att presidiet själva skriver protokollen. 

I början av varje möte väljs en mötessekreterare. Företrädelsevis är det den person som skrev 
protokollet som föredrar det under punkten föregående mötesprotokoll på nästa styrelsemöte. I 
denne persons frånvaro sköts detta av mötesordförande. 

Fullmäktiges mötesprotokoll skrivs efter en separat fastställd protokollmall. Sekreteraren ansvarar 
även för dokumentation av fullmäktiges arbete. Alla möteshandlingar såsom dagordningar, 
protokoll, besluts- och diskussionsunderlag samt fastställda dokument ska dokumenteras både på 
papper och digitalt. Originaldokument ska förvaras på kårexpeditionen. 

Protokollen ska justeras av två av mötet valda justeringspersoner. Dessutom ska mötessekreteraren 
och talmannen skriva under protokollet.
. Mötespresidiet ansvarar för att protokollet finns 
tillgängligt för kårens medlemmar. 

Talarstatistik 

Vid fullmäktigesammanträden ansvarar mötespresidiet över att talarstatistik förs i syfte att skapa 
en bild av hur taltiden fördelas inom fullmäktige. Talarstatistiken ska alltid vara anonymiserad. 

Kommenterad [DT3]: Här står det tvärtom mot vad det står där 
uppe. Att protokollet föredras på styrelsemöte blir viktigt sen när 
styrelsen inte sitter i FUM 

Kommenterad [DT4]: Måste vi? Om det blir av med e-signatur 
känns det här onödigt.  
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ALKOHOLPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
 

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

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

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar. 

 

I Umeå studentkårs verksamhet ska: 

– inga arrangemang utgå ifrån ett fokus på alkoholkonsumtion. 

– huvuddelen av kårens aktiviteter vara alkoholfria2. 

– 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.  

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

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

 

                                                 

1 IQ 2016: Bästa festen. s. 9-13 
2 Alkoholfria aktiviteter syftar till att arrangemanget inte inbegriper konsumtion av alkohol. Har en förening en av sina 
alkoholfria aktiviteter att spela kubb ska aktiviteten alltså inte heller inbegripa konsumtion av alkohol på annat sätt. 
Arrangörer av arrangemang ska inte uppmuntra att ”man dricker på sidan av”. 
3 Begreppet ansvarig innefattar arrangörer, faddrar, generaler och övriga personer som anordnar evenemang inom Umeå 
studentkår.  
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