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Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: 

F1 Mötets öppnande  Erik Vikström 

Mötet förklaras öppnat  

F2 Mötets behöriga utlysande  Att anse mötet behörigt utlyst. 

F3 Val av justeringsperson  Att välja en justeringsperson. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista 

 Att fastställa föredragningslistan 

F5 Adjungeringar  Att adjungera övriga närvarande med närvaro- 
och yttranderätt.  

 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

M1 Presidiet informerar M1 Presidiet  

M2 Kårsektionerna informerar   Sektionsordförande 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och förslag till beslut: 

U1 Beslut fattade i arbetsutskottet U1_1 

U1_2 

U1_3 

U1_4 

U1_5 

U1_6 

U1_7 

Erik Vikström 

Att lägga besluten till handlingarna. 
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Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

D1 Medlemsnytta D1  Erik Vikström 

 

D2 Rotationsordning  Erik Vikström 

 

D3 Policyrevideringar  Marcus Persson 

 

D5 Kårmedia AB bolagsstyrelse  Erik Vikström 

 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och beslut: 

B1 Aktieägartillskott Kårmedia 
AB 

 Erik Vikström 

Kårmedia Umeå AB är i behov av kapital där 
Umeå studentkår och NTK i sina roller som 
aktieägare föreslås gå in med var sitt villkorade 
aktieägartillskott på 50000:-. Ett villkorat 
aktieägartillskott ska återbetalas. 

Att Umeå studentkår lämnar ett villkorat 
aktieägartillskott på 50000:- till Kårmedia 
Umeå AB. 

 

B2 Pins B2 Erik Vikström 

Att sektions- och föreningspresidium ska 
erbjudas möjligheten att, i samrådet med 
kårstyrelsens presidialer, kostnadsfritt dela ut 
Umeå studentkårs pins till förtroendevalda 
medlemmar. 

 

B3 Arbetsordning för 
Valberedningen 

B3 Erik Vikström 

Nuvarande valnämnd har tagit fram två 
förslag till arbetsordning, där arbetsordningen 
för valberedningen föreslås antas i det fall att 
stadgeändringsförslaget bifalls. 

Att föreslå kårfullmäktige fastställa 
arbetsordning för valberedningen i enlighet 
med valnämndens förslag. 
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B4 Arbetsordning för 
Valnämnden 

B4 Erik Vikström 

Nuvarande valnämnd har tagit fram två 
förslag till arbetsordning, där arbetsordningen 
för valnämnden föreslås antas i det fall att 
stadgeändringsförslaget avslås. 

Att föreslå kårfullmäktige fastställa 
arbetsordning för valnämnden i enlighet med 
valnämndens förslag. 

 

B5 SFS-delegation  Erik Vikström 

I enlighet med kårens stadgar ska 
kårfullmäktige årligen behandla frågan om 
eventuella val av representanter till SFS-
fullmäktige. 

Att föreslå kårfullmäktige besluta att: 

Avsätta 4 delegatplatser till SFS Fum 

De 4 delegaterna ska inneha samtliga mandat 
som Umeå studentkår tilldelas 

Utöver dessa platser även avsätta en plats för 
delegationsledaren 

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

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

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

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

Fastställa en sista dag för inrapportering utav 
namn till kårordförande 

Utse delegationsledare/observatör. 

 

B6 Övriga frågor   

 

F5 Mötets avslutande  Erik Vikström 
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Beslut fattade i arbetsutskottet 
 

26-10-2018 
 

Presidiebeslut:  

Beslut: Arbetsutskottet beslutar: 

Att ge Alexander Haraldh ansvaret för arbetet med följande 
remisser: 

FS 2018/1901: Remiss - Inspelsrunda för Kungliga bibliotekets 
utredningsarbete för öppen tillgång.  

Remiss språkpolicy.  

Att ge Erik Vikström ansvaret för arbetet med följande remiss: 

Internremiss: Åtgärder ekonomi  

Att inte besvara följande remisser: 

FS: 2018/2063: Remiss - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m 

FS 2018/2088: Remiss - Utkast till Lagrådsremiss om vissa ändringar i 
PKU-biobanken 

06-11-2018 
 

Presidiebeslut: Erik Vikström har beslutat: 

Att besvara Regler för studentkårsställning enligt bilaga M1_1. 

Alexander Haraldh har beslutat: 

Att besvara Språkpolicy enligt bilaga M1_2. 

Att besvara Regler för studentinflytande enligt bilaga M1_3. 

Att inte besvara remissen angående Kungliga biblioteket. 

Marcus Persson har beslutat: 

Att bevilja ett akutlån. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutar: 

Att inte besvara remissen Samråd Fotgängarprogram för Umeå. 

Att besluta om budget för inköp av skrivare enligt bilaga B2. 

mailto:polsek@umeastudentkar.se
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Att tjänstepersoner och arvoderade som så önskar får köpa en 
värmesits per person. 

Att skicka in remissvar för Student- och forskardirektivet enligt 
bilaga B5 med redaktionella ändringar. 

14-11-2018 
 

Presidiebeslut: Erik Vikström har beslutat: 

Att besvara Internremiss: Ekonomiåtgärder enligt bilaga M1_1 

Beslut: Arbetsutskottet beslutar 

Att inte besvara följande remisser:  

FS 2018/2155: Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid 
öppenvårdsapotek och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) 
om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek 

FS 2018/2149: Remiss - Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det 
finns kollektivavtal och vid rättstvister 

FS 2018/2063: Remiss - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2011:30) om avgifter för vissa kontroller 

Att låta kårstyrelsen ta beslut angående fysiska mecenatkort. 

Att förlänga Viktoria Wahlström och Sanna Vikbergs mandat som 
ledamöter i styrelsen för Idrottshögskolan till 2019-12-31. 

Att skicka Alexander Haraldh och Nelly Fernström som Umeå 
studentkårs representanter på UKÄ:s studentdag. 

Att skriva under kontraktet enligt bilaga B5. 

 

mailto:polsek@umeastudentkar.se
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Yttrande avseende: ”Regler för att ge studentsammanslutningar 
ställning som studentkår perioden juli 2019 – juni 2022”.  
 

Det har i det närmaste gått tio år sedan kårobligatoriet föll och vi i Umeå Studentkår är stolta över 
att vi även efter obligatoriets avskaffande innehaft förtroendet och uppdraget att vara en 
studentsammanslutning med kårstatus. Det är med stor glädje som vi under våren 2019 firar 60 år 
som studentkårssammanslutning och likaså ser vi glädjande framemot att ställa samman ytterligare 
en ansökan om ställning som studentkår. 

Vi i Umeå studentkår har beretts möjlighet att yttra sig över förslag avseende regler för att ge 
studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet. Överlag anser vi i Umeå 
studentkår att förslaget är mycket bra då det lyfter fram kärnverksamheten som kårerna bedriver 
och som är av största vikt att bevara för ett starkt studentinflytande. Det finns däremot, precis som 
i det yttrande vi gav redan 2015, områden i förslaget där vi ser möjligheter att ytterligare stärka 
studentinflytandet. Vi vill därför återigen i vårt yttrande nämna tjänsteköpen vid fakulteter och 
lärarhögskolan samt doktorandombud.  

För avsnittet för verksamhetsrapportningen vore det en förbättring att studentkåren faktiskt hinner 
ha kårfullmäktige som hanterar ansvarsfrågor, innan det rapporteras in. 

 

 

Tjänsteköpen 

Vi i Umeå studentkår ser mycket positivt på den grundplåt för studentinflytande på fakultetsnivå 
som finns. Däremot ser vi ett värde i en ökad frihet för fakulteter och lärarhögskolan att, i samråd 
med kårerna, kunna göra prioriteringar avseende ökade insatser för att stärka studentinflytandet. 
Det är viktigt att universitetet sätter ett ”golv” från vilket ett starkt studentinflytande kan byggas, 
men det är minst lika viktigt att inte sätta ett ”tak” utan snarare ge friheten till 
fakulteterna/lärarhögskolan att stärka studentinflytande på det sätt de finner lämpligt. 

Gällande punkten om tjänsteköpen så är den lite svårtolkningsbar. Utifrån hur 3.2.8 är formulerad, 
betyder det att universitetet kan göra ytterligare tjänsteköp så länge de håller sig inom de tre 
områdena eller betyder det att endast de tjänsteköp som görs idag kan genomföras? Det skulle 
kunna tolkas som att de kan ingå hur många avtal de vill så länge de är inom de tre nämnda 
områdena eftersom de inte några av våra nuvarande avtal inom de områdena. 

Umeå studentkår föreslår därför följande ändringar i 3.2; ”Avtal och ekonomisk ersättning 
till studentkårer”: 

1. Att punkt 3.2.7: 

Fakulteter och Lärarhögskolan ska ingå tilläggsavtal med den studentkår som har fakulteten/Lärarhögskolan som 
verksamhetsområde. Tilläggsavtalen ska innehålla studentkårens åtaganden inom fakultetens/Lärarhögskolans 
verksamhetsområde.  
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Fakulteten/Lärarhögskolan ska för åtagandena i dessa avtal ersätta aktuell studentkår med minst 66 kronor och 
maximalt 157 kronor per helårsstudent och år under perioden juli 2019 till och med juni 2022.  

Om det finns särskilda skäl kan fakultet/Lärarhögskolan beviljas dispens för att ersätta berörd studentkår med 
ett högre belopp än 157 kronor per helårsstudent och år. Fakulteten/Lärarhögskolan ska i förekommande fall 
inkomma med en motiverad anhållan till rektor som beslutar om dispens. 

Ändras till: 

Fakulteter och Lärarhögskolan ska ingå tilläggsavtal med den studentkår som har fakulteten/Lärarhögskolan som 
verksamhetsområde. Tilläggsavtalen ska innehålla studentkårens åtaganden inom fakultetens/Lärarhögskolans 
verksamhetsområde.  

Fakulteten/Lärarhögskolan ska för åtagandena i dessa avtal ersätta aktuell studentkår med minst 66 kronor per 
helårsstudent och år under perioden juli 2019 till och med juni 2022.  

Fakultet/Lärarhögskolan ska ha möjlighet att genomföra mer tjänsteköp än ovan angivna lägsta nivå. 

 

2. Att punkt 3.2.9. stryks. 

 

 

Doktorandombud 

I de tjänsteköp som Umeå universitet årligen genomför gentemot studentkårerna, ingår att också 
bevaka rättigheterna för studerande på forskarnivå. Det är ett viktigt område som tar mycket tid i 
anspråk och det skulle därför vara positivt med en förstärkningsåtgärd avseende detta område för 
den kommande treårsperioden, som löpande kan utvärderas.   

Umeå studentkår föreslår därför följande tillägg i 3.2; ” Avtal och ekonomisk ersättning till 
studentkårer”: 

”Ytterligare årlig ersättning om 15 kr/helårsstudent ska utbetalas till den/de studentsammanslutningar som 
erhåller ställning som studentkår, som en förstärkningsinsats i det fall att ett universitetsövergripande ombud på 
heltid för doktorander tillsätts gemensamt av studentkårerna.” 

 

 

Studentkårernas verksamhetsrapportering 

Den uppföljning som årligen görs av studentkårernas verksamhet ser vi som en central del av att erhålla ställning 
som studentkår. Det är också mycket viktigt att denna uppföljning är anpassad till studentkårernas interna 
verksamhet på så vis att den sammanfaller med när studentkårerna gör sin egen granskning av föregående 
verksamhetsår i enlighet med respektive studentkårs stadgar.  

Umeå studentkår föreslår därför följande ändringar i 3.3: 

Att punkt 3.3.2:  

”Uppföljningen ska ske verksamhetsårsvis och påbörjas under höstterminen efter avslutat verksamhetsår.” 
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Ändras till: 

”Uppföljningen ska ske verksamhetsårsvis och sammanfalla med den interna granskning som den/de 
studentsammanslutningar som erhållit ställning som studentkår årligen gör av föregående verksamhetsår.” 

 

 

Erik Vikström 

Kårordförande 2018/2019 



2018-10-30 

Alexander Haraldh 

 
Kåren delar språkrådets mening att innehållsförteckningen ger läsaren en chans till en snabb 

överblick av policyn och därför anser kåren att innehållsförteckning bör förbli. Språkpolicyn är 

visserligen kort men vi ser inte den tar inte skada av att förlängas med en innehållsförteckning. 

Vidare vill kåren lyfta aspekten av att språkpolicyn utgör en i mängden styrdokument. Att låta vissa 

dokument ha innehållsförteckning och andra inte skulle leda till mindre likformighet bland, och 

sämre överblicksmöjlighet av styrdokumenteten i stort. Vi tror alltså att en innehållsförteckning hör 

hemma i alla universitets styrdokument.  

Vad gäller innehållet vill Umeå studentkår lyfta två frågor. Genomgående läggs mycket tid på att 

synliggöra och tydliggöra studenter, lärare och forskare alla berörs av dokumentet. Kåren tycker att 

detta är bra men är inte övertygad om att det alla gånger är önskvärt att också göra skillnad på 

grupperna.  

Första meningen i andra stycket under 2.3, ”Umeå universitet uppmuntrar parallellspråkighet 

och språklig mångfald” beskriver att ”… studenter, lärare och forskare bör /…/ ha så goda kunskaper i 

engelska att de kan ta del av, och för forskarnas del även bidra till, det internationella 

forskarsamhället.” Det är givet att forskare i första hand ska bidra till det internationella 

forskarsamhället men används en bredare bild av forskning och forskarsamhället bör studenter 

inkluderas i bilden. Kåren syftar då till studenter som del av tankekollektivet men också som 

assistenter vid och egna producenter av forskning. I strävan att ge studenter mer 

forskningsanknytning tror kåren att det är viktigt att där det är möjligt att låta forskning närma sig 

studenter.  

Den andra frågan som kåren vill lyfta berör 2.3 sista två stycken. Policydokumentet ska i sin form 

förstås vara allmänt beskrivande, men i dessa stycken blir det speciellt viktigt med tolkning.  Vad är 

”västäntlig information” och hur ska ”språkmångfald” vägas emot ”goda kunskaper i engelska”. 

Kanske behövs här fotnoter som antingen förtydligar eller länkar läsaren vidare till dokument som 

t.ex. fortsatt beskriver universitetets riktlinjer eller definitioner.  

Umeå studentkår motsätter sig inte innehållet i dessa två stycken utan efterfrågar endast 

tydligare vägar vidare för att kunna tillämpa policydokumentet vid tvister eller funderingar.  
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Remissvar, Regler för studentinflytande. 

Inledningsvis vill Umeå studentkår framföra att kåren är positiv till utformningen. Regelverket 

känns jämfört med tidigare regelverk mer lättöverskådligt och luftigt. Användandet av fotnoter 

och tydliga referenserna till andra verk uppskattas.  

Kåren ställer sig dock kritisk till hur dokumentet beskriver ansvarsfördelning, kårernas och 

studentrepresentanternas uppdrag.  

 

4.2.3 beskriver att ”Studentkårerna ansvarar för att på ett aktivt sätt bidra med studenternas 

perspektiv på utbildningen, studenternas situation eller förutsättningarna för studier vid Umeå 

universitet samt att utse studentrepresentanter till organ vid universitetet där studenter enligt 

avsnitt 4.1 har rätt till representation.” Kåren undrar om inte ordet ”ansvar” bör bytas ut till ”har 

till uppgift” eller motsvarande formulering. I avtal med universitet kan ansvarsområden 

tydligare definieras men i generella regler tror kåren att det är viktigt att gemensamma 

ansvarsområden tydligt och genomgående beskrivs som gemensamma. Om något tror kåren att 

universitets, fakulteterna, institutionernas och lärarnas ansvar när det kommer till att 

möjliggöra ett studentperspektiv tydligare bör definieras.   

 

Under rubriken ”4.3 Studentrepresentanter” återfinns inte bara regler utan även anvisningar 

eller råd. Umeå studentkår motsätter sig inte att studentrepresentanter ska sträva att ”…anlägga 

ett helhetsperspektiv på universitetets verksamhet.”. Inte heller motsätter sig kåren att som 

demokratisk organisation med syfte att representera studenter ta hänsyn till aspekter som 

berör inkluderande eller representation, så som ”jämställdhet mellan kvinnor och män vid 

beslut om att utse studentrepresentanter till organ inom universitetet.”. Kåren ställer sig dock 

frågande till huruvida frågorna ges tillräckligt med utrymme eller ens hör hemma i denna typ av 

regelverk. Vidare vill kåren lyfta frågan om huruvida universitetet besitter den här typen av 

tolkningsföreträde i frågor som berör hur och med vilken rätt kårerna utför sitt arbete.  

 

Kårerna förde gemensamt en diskussion kring huruvida namnet ”Regler för studentinflytandet” 

är representativt för innehållet. Visserligen refererar dokumentet till t.ex. kvalitetsystet, men 

regelverket berör inte i sig själv andra aspekter av inflytandet, såsom kursutvärderingar. Alltså, 

kanske Regler för studentrepresentation hade varit en bättre benämning.  

 

Speciellt glad är vi i Umeå studentkår över att ”4.4. Åtgärder för att främja studentinflytande” 

blir en egen rubrik. Kåren vill poängtera vikten av bestämmelserna förankras. Kåren har en 

förhoppning om att detta tydliggörande och tillgängliggörande av, på vilka sätt universitet ska 

främja studentinflytandet kommer underlätta förankringen av besluten. Vad gäller avsnitt 4 i 
övrigt ställer sig kåren kritiskt till att universitet i sitt eget interna styrdokument ämnar dra ner 

fokuset på vad just universitet ska göra för att främja studentinflytandet. Tidigare dokument 

reflekterar mer kring vad universitet kan göra för att främja studentinflytandet. Kåren är av den 

avsikt att större fokus bör läggas på just åtgärder för att främja studentinflytandet.  

 



Nuvarande skrivare Köp av ny skrivare

Resultat 17/18 Exempel 19/20

Intäkter Intäkter
A3- Svartvit 785 kr A3- Svartvit 785 kr

A3-Färg 13 290 kr A3-Färg 13 290 kr

A4-Svartvit 2 181 kr A4-Svartvit 2 181 kr

A4-Färg 11 085 kr A4-Färg 11 085 kr

Totalt intäkter 27 341 kr Totalt intäkter 27 341 kr

Kostnader Kostnader
Skrivare 45 000 kr Skrivare 7 667 kr

Service 42 143 kr Service 3 667 kr

A4-papper 3 202 kr Bläck 13 600 kr

A3-papper 2 411 kr A4-papper 3 202 kr

A3-papper 2 411 kr

Totalt kostnader 92 757 kr Totalt kostnader 30 547 kr

Resultat 17/18 -65 416 kr Resultat 19/20 -3 206 kr



Att kraven på att forskare ska ha sökt om sjukförsäkring och har tillräcklig försörjning, som 

behandlas under avsnitten 7.4 resp. 7.6, inte längre ska ingå som en del av mottagningsavtal 

tycker jag är positivt. Medan jag inte anser kraven vara orimliga i sig när det kommer till ex. 

ansökan om uppehållstillstånd, tycker jag inte de bör ställas upp i mottagningsavtalet. Avtalet 

upprättas mellan forskningsorganet och forskaren, och bör snarare handla om syftet med 

forskningen med mera, vilket tas upp på sidorna 94–96 i remissen.  

Att bestämmelsen i utlänningsförordningen om att familjemedlemmar till den som har ett 

uppehållstillstånd för forskning ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska flyttas till 

utlänningslagen tycker vi är positivt. Utöver skälen beredningen angivit (under avsnitt 15.1) anser 

vi är positivt att uppehållstillstånd för familjemedlemmar till gästforskare regleras i lag 

tillsammans med övriga regler om uppehållstillstånd genom anknytning. 

Vi är positiva det som tas upp under avsnitt 16.5. Beredningen föreslår att en utlänning som 

vistas i Sverige med stöd av ett uppehållstillstånd för forskning eller för studier inom högre 

utbildning utfärdat av en annan EU-stat bör vara undantagen från kravet på arbetstillstånd. Hade 

Sverige utfärdat uppehållstillståndet hade utlänningen undantagits från kravet, vilket hjälper den 

forskande eller studerande, då alla länder inte står för kostnaden som högre studier kan medföra. 

Hade möjligen önskat en längre motivering av beredningen. 

Avsnitt 20 som du upplevde som motsägelsefullt. Denna del är ett ganska intetsägande avsnitt. 

Lite underligt att konstatera att Sverige kan få högre tillgång av människor med hög kompetens, 

men ändå bara resonerar kring vilka kostnader ändringarna skulle innebära. Remissen innehåller 

vissa delar som försvårar sökandet av denna typ av uppehållstillstånd, till exempel du kan inte 

söka denna typ av uppehållstillstånd om du redan befinner dig i landet. 

  



Något vi ställer oss lite fundersamma till är s 24 §15: ”En utlänning som vill ha ett uppehållstillstånd 

enligt 2 eller 4–7 §§ ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet.” 

För att remissen innehåller också i sida 22 §12.2 ”det finns grundad anledning att anta att utlänningen 

avser att vistas i Sverige av andra skäl än dem som ansökan avser” 

§15 antar vi finns med för att vara en mekanism för att sålla bort de som försöker använda sig av 

direktivet för att hitta en annan väg för att få uppehållstillstånd, men då finns ju redan §12.2 som 

man kan falla tillbaka på om det bara är någon individ som försöker använda sig av detta direktiv 

för att få sitt uppehållstillstånd godkänt.  

På sida 205 står det:  

”invandring från länder utanför unionen är en källa till högkvalificerad 

arbetskraft och att särskilt studerande och forskare är allt mer eftersökta (skäl 

3). Vidare anges att direktivet bör bidra till att unionen får en ställning som en 

attraktiv plats för forskning och innovation och stärka unionen i den globala 

konkurrensen om begåvningar och att detta kan leda till en ökning av unionens 

sammantagna konkurrenskraft och tillväxt samtidigt som man skapar 

arbetstillfällen som i högre grad bidrar till BNP:s tillväxt.” 

Enligt denna konsekvensanalys, borde inte §12.2 vara en tillräckligt bra ”skyddsmekanism” för 

det som försöker utnyttja direktivet som ska hjälpa forskare studenter inom högre studier? Om 

att vara konkurrenskraftig för att locka till sig begåvningar, bör det inte finnas hinder för 

innovation och forskning i Sverige? 



Avtal gällande försäljning av cykelhjälmar 
 

Umeå studentkår (US) har sedan 2013 arbetat för en säkrare cykelfärd till och från universitetet samt 

fritid för Umeå universitets studenter. Vi har tillsammans med Umeå naturvetar- och teknologkår 

(NTK) och Umeå medicinska studentkår (UMS) fått ett stipendium på 30 000kr för att kunna köpa in 

cykelhjälmar och sälja cykelhjälmarna vidare till kårmedlemmar, studenter och universitetsanställda.  

NTK och US har i och med detta avtal överenskommit att US säljer ut de cykelhjälmar som NTK har 

kvar i lager. Lagret flyttas över till US. 

I samband med försäljning av dessa hjälmar ska det framgå att hjälmarna tillhandahålls av NTK i 

samarbete med US. 

 

US har möjlighet att utan kostnad få tillgång till NTK:s kommunikationskanaler för information om 

cykelhjälmsförsäljning. Dessa nyttjas i enighet med NTK:s regler. 

Prissättning 

Kårmedlemmar: 100kr per cykelhjälm 

Övriga: 249kr per cykelhjälm 

Om en större order inkommer kontaktas NTK för diskussion om eventuell rabatt. 

 

Administrativa och betalmetodsavgifter 

10 kr per hjälm. Summan ska täcka hantering och eventuella omkostnader för betalmetod. 

Fakturering 

Inför varje terminsslut skall en redogörelse från US inkomma till NTK med antalet försålda 

cykelhjälmar och totalsumma. NTK fakturerar totalsumman till US. 

 

Signaturer och datum 

 

 

Erik Viklund 

Kårordförande 

Umeå studentkår 

 

 

 

Adam Lindgren 

Kårordförande 

Umeå naturvetar- och teknologkår 
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PRESIDIET INFORMERAR 

Erik Vikström, ordförande 

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

I senaste ”presidiet informerar” tog jag upp valresultatet och regeringsbildningen. Men vi vet inte 
mycket mer i regeringsfrågan. Och statsbudgetens utformning är just nu föremål för spekulativa 
diskussioner. Vilken partifärg kommer prägla ekonomiska ramarna för utbildningspolitiken och 
den högre utbildning? Hur kommer bostadsfrågan prioriteras i nästkommande regering?  

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

• Närvarat på Umeå universitetsledningsråds internat.  

• Närvarat på UmU:s budgetkommittés möte. 

• Arbetat med remissvaret på remissen om regler för studentkårsstatus.  

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

kvarstår)  

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

bolagsstyrelse.  

• Representerat Umeå Studentkår vid Umeå Universitetets årshögtid.   
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Alexander Haraldh, första vice ordförande 

• Gupp:  

o Genomfört enkäter om akademisk kvart och lärarledd tid. 

o Arbetar med framtagandet av Studentfacklig handbok och regelsamling.  

• GutBev: arbetet med dom andra två kårerna går bra, vi arbetar vi nu med förberedelser 

inför Studentkårsskrivelsen. 

• Skickat in remissvar rörande Regler för studentinflytandet, Regler för studentinflytandet och 

universitets Språkpolicy. 

• USSR internat – Kårerna skickade gemensamt in en diskussionsfråga som problematiserar 

universitetets programfokusering.  

• Lite övrigt: Deltagit vid Loppis, CSN-fika, Sektions-stormöten, ordförandeutbildning, 

KEMPE:s beredning av stipendier, årshögtiden, biblioteksstyrelsen och AIM-day. 

Samtalat med Humlan och Umeå studentradio om möjliga framtida samarbeten.  

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

• Arbetat mer med enkäter och utskick, pushat sektioner och föreningar att svara på dem. 

• Arbetat med socialmedia och web innehåll. 

• Arbetat med remissen för forskardirektivet 

• TV’n i expen 

• Hjälpt installera och annat fix med nytt kontorsmaterial och arbetsverktyg 

• Varit mötesordförande för Umpe och Samsek 

• Försökt få fler att använda sig av slack 

• Hjälpt en student med akut lån 

• Möte med Profilera för att reka om samarbete för profilprodukter 

• Årshögtid (kul grej) 

• Styrelsemöte 

• Varit på konferens med föreningar 

• Mail till höger och vänster 

• Börjat prata med en ideell organisation som arbetar med att av stigmatisera psykiskohälsa 

och undersöker att delta i samarbete med dem och hjälpa dem med ”utställning”. 

• Brännbollsyran (tar upp tid och är lite krångliga att ha med att göra  

 

• Skrivit och lämnat in remissen för student och forskardirektivet 

• Anmält och planterat för ett diskussion möte som UmU arrangerar. AimDay. 

• Varit på workshop med SuicidZero. 

• Samo – Hsamo utbildning har varit 

• Planering och inbjudningar till mottagningsutbildning för de som ska ha inspark vt19 

• Kollat på revideringar av policy m.m. 

• Hjälp till på event ”language pub” 

• Webside uppdateringar 

• Möte med HHUS som hade frågor om vår hemsida. De funderar på göra något liknande som 

vi gjort. 

• Jobbat med avtal och samarbete med Brännbollsyran. 

• Jobbat med avtal och samarbete med Profilera. 

• Jobbat med avtal och samarbete med några som arbetar med psykisk ohälsa.  

• Läst på och anmält mig att börja delta i en arbetsgrupp för värdegrundsprojekt som UmU 

har. 
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• Planering och arbete med mottagning VT19

 

Solya Halleros, medlemsnytta 

• Sektionsnämnd möte samt utdelning av verksamhetsstipendium 

• Flera kaffepresentationer och partnerdagar 

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

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

• Samordning av självförsvar för kvinnor på campus 

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

• Förberedelser inför fredsmarsch 

Mottagningsgruppen: 

Planering av mottaningsutbildning, datum, innehåll m.m. 

Kanske ska försöka hålla i en ett eget tillfälle från US sida. (då som jag håller i) 

SSSG: 

Bostadsfrågan och frågan om att hitta en lösning på att det inte längre finns någon form av 

akutrumsverksamhet. Samt hur att UmU anses som rödlistat, gör att det bör arbetas för att förbättra 

situationen. 

Försöka driva fram något arrangemang med Friends. 

(de har mer presentationer om saker jag redan fått och börjar blir lite tjatigt)  
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BEMANNING AV ARRANGEMANG 
För tillfället har vi en del evenemang och samarbeten planerade. Vissa av dessa är på tider som 
skulle anses gå utöver ordinarie arbetstid. Då för tillfället det är två personer som generellt har 
detta som deras arbetsområde, skulle de behöva lite uppbackning. För att kunna skapa event och 
andra sociala tillställningar i kårens regi, så behövs dessa också vara vid tillfällen då inte 
studenterna till exempel har föreläsningar på dagen. Det vill säga på kvällstid. 

Informationsansvarig kom med detta förslag: 
”Vi på marknadsföringsavdelningen känner att vi håller på att gå in i väggen, när relativt många 
events som går under kvällstid. Det även känns som att man bör vara på jobbet dagtid också. En 
plan över hur vi ska se över bemanning är på väg men ej ännu blivit realiserad.” 

För några år sedan hade vi en grupp av studenter som vi benämnde Campusinformatörer. Dessa 
studenter hjälpte till att bemanna olika aktiviteter, t.ex. kaffepresentationer, loppisar och så 
vidare. Detta gjorde att bland annat min tid går till andra saker och det underlättar 
medlemsnytteansvariges arbete. Då vi fick hjälp av dessa belönades de med en lunch på kårhuset 
(nuvarande Corona) efter varje evenemang.  

Buddyprogrammet har en belöningsmetod för buddisar (svenska studenter som hjälper till) som 
består av poäng. De samlar poäng till att nå en viss nivå och när nivån är nådd utfaller det några 
extra akademiska poäng. Jag tänker mig något liknande med ett poängsystem där nivån som 
man strävar efter är en sittning eller finare middag med alla i gruppen. Förslagsvis görs detta i 
samband med terminsavsluten. Jag tycker ändå att arbetet i gruppen ska utgå från en ideell idé att 
vi alla hjälps åt för att få ett roligare studentliv. Sittningen är kryddan för ett väl utfört arbete. 
Man kan diskutera om vi ska ha mellannivåer utifall att någon medlem/student avslutar 
tidigare. Jag tycker att vår förväntan på de deltagande är att de ställer upp terminsvis.  

Ett tänkt poängsystem med olika typer arr.  

Nivå som ska uppfyllas innan belöningen kommer: 30 poäng.  

Kaffepresentation: 11–13 (2 poäng) Partnerdag: 10–14 (5 poäng) Loppis: heldag söndag med 
betald lunch (10 poäng) CSN-fika: 15-18 (3 poäng) CSN-fika med bar: 17-21 (5 poäng) 
Language pub: 20-23 (5 poäng)  

Det är antalet timmar och när det är på dygnet ligger till grund för poängsättningen.  

Poängen kan överföras till nästa termin. Om man ej uppnått målet efter andra terminen så 
förfaller poängen. Belöningen kan vara en sittning, eller en upplevelse eller både och.  

T.ex. Iksu spa, Iksu spa plus lunch, älgfarmen I Bjurholm, hundspann och lunch, badtunna i 
Ekorrsele 1000-1500kr per person.  

Om vi är 5 personer plus två av oss som följer med så kanske 10 000kr i ersättning per termin.  

Ett annat tankesätt att återgå till instant reward dvs efter varje event får personen en lunchbiljett 
på GN eller värdecheck på Åkerbloms på studentlitteratur.  
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Man använder samma poängsystem fast man säger att varje 2 poäng ger en lunchbiljett/50kr i 
värdecheck. Då blir en bemannad kaffepresentation ”värd” 50kr/person eller en loppis värd 
250kr/pers. Men å andra sidan så kan folk börja på att räkna timmar och börjar tycka att det 
är för ”billigt i lön”…  

Man kan även erbjuda campusinformatörerna att om ni får in småjobb från våra 
samarbetspartners som betalar en lön så får de första tjing på dessa. Räkneexempel: jag har typ 
28 000kr i lön det blir det 175kr/timme, vilket innebär 1400kr/loppis. Så det är rätt dyra 
timmar jämfört med en arvoderad. En arvoderad kostar 800kr/loppis. Exkl. soc. avgifter.  

Om det är 4 campusinformatörer som jobbar så ”går det åt” 40 poäng -> 2000kr. (värdet på 
presentkorten)  

Så vi får dubbelt så många arbetstimmar för något mindre än min och en arvoderads kostnad.” 

 

Presidiet rekommenderar att detta ska diskuteras vidare på kårstyrelsen. Samt att någon slags 
förslag till beslut tas fram. 

Tillsvidare till att vi kan komma fram ett beslut för detta, så föreslår vi till kårstyrelsen att 
tillfälliga belöningar till de som deltar vid arrangemang. Till exempel biobiljetter, mat. 
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INKÖP AV PINS 
Marcus bjöd i oktober in alla sektioner och föreningar att delta i ett möte. På mötet diskuterade 
huvudsakligen hur kåren ska bli bättre på samverkan inom kåren. Ett konkret förslag som 
föreslogs var att kåren ska ge alla förtroendevalda Umeå studentkårs pin. Detta för att de ska 
känna, och på ett smidigt sätt kunna visa, att de är aktiva medlemmar i Umeå studentkår.  

Kåren har tyvärr ingen samanställd förteckning av kårens förtroendevalda. Det finns idag 27 
sektioner och underföreningar. Om varje styrelse i snitt har 9 ledamöter blir antalet 243. När 
kåren i siffror pratar om hur många medlemmar som är aktiva i kårens verksamhet brukar siffran 
700 slängas ut.  

Idag säljs pins för 25 kr i kårexpen. Det förekommer att kåren ger bort pins, till t.ex. personer i 
kårstyrelse, gäster och representanter.  

 

Kåren fick 2014 offert för nuvarande pins: 

100 st  19.50/st 

200 st 13.00/st 

500 st 9.90/st 

1000 st 6.50/st 

 

 

Förslag till beslut: 

Att sektions- och föreningspresidium ska erbjudas möjligheten att, i samrådet med kårstyrelsens 
presidialer, kostnadsfritt dela ut Umeå studentkårs pins till förtroendevalda medlemmar. 
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Denna ordning reglerar arbetet för Umeå studentkårs valberedning. Ordningen har fastställts av 
kårfullmäktige den 5 december 2018. 

Valberedningens funktion 

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

-  9 kap. 7 § Umeå Studentkårs stadgar 

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

-  9 kap. 1 § Umeå Studentkårs stadgar 

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

Valberedningens sammanträden 

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

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

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

- verkställa kårfullmäktiges beslut av relevans för valberedningens verksamhet. 

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

- löpande informera kårfullmäktige om sitt arbete. 

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

 

Beslut 

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

 

Slutna förhandlingar 

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

Valberedningens sammansättning 

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

 

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

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

  

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formerna för genomförande av kårval 2019 

Inhämtande av kandidater 

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

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

18 februari: 

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

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

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

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

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

Senast 12.00, 18 mars: 

- Sista dag att nominera in kandidater till kårvalet. 

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

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

Senast 12.00, 8 april: 

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

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

8 april: 

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

15 april – 29 april: 

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

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

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

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

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

Senast 31 maj: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs höstfullmäktige. 

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

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

30 arbetsdagar för extravalets första valdag: 

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

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

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

Senast 12.00, 20 arbetsdagar för extravalets första valdag: 

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

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

Senast 12.00, 5 arbetsdagar före extravalets första valdag: 

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

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

5 arbetsdagar före extravalets första valdag: 

- Aktuella valkretsar i extravalet med godkända kandidater och mandatfördelning publiceras 

på kårvalets officiella hemsida. 

Valdagarna: 

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

Kårvalet avslutas 23.59 på sista valdagen. 

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

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

valkrets medlemmen tillhör. 

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

upprättas och tillhandahålls på kårexpeditionen. 

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

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

samma dag på kårvalets officiella hemsida. 

Senast 2 arbetsdagar efter extravalets avslut: 

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

verksamhetsrevisorer 

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

Senast 18 mars: 

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

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

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

Senast 12:00, 8 april: 

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

8 april – 22 april: 

- Intervjuer genomförs med föreslagna personer. 

Senast 29 april: 

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

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

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

Senast 18 mars: 

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

• Kårordförande  

• 1:e vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor  

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

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

• Fem (5) övriga ledamöter 

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

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

Senast 12:00, 8 april: 

- Sista dag att nominera in personer till kårstyrelsen. 

8 april – 22 april: 

- Intervjuer genomförs med föreslagna personer. 

Senast 29 april: 

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

- I det fall att vakanser återfinns för någon av posterna så åligger det valberedningen att 
löpande verka för rekrytering av nya personer. 
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Denna ordning reglerar arbetet för Umeå studentkårs valnämnd. Ordningen har fastställts av 
kårfullmäktige den 5 december 2018. 

Valnämndens funktion 

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

-  9 kap. 1 § Umeå Studentkårs stadgar 

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

-  9 kap. 2 § Umeå Studentkårs stadgar 

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

Valnämndens sammanträden 

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

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

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

- verkställa kårfullmäktiges beslut av relevans för valnämndens verksamhet. 

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

- löpande informera kårfullmäktige om sitt arbete. 

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

 

Beslut 

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

 

Slutna förhandlingar 

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

Valnämndens sammansättning 

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

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

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

 

Ledamöter med närvaro- och yttranderätt 

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

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

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

 

Delegation 
Till valnämnden delegeras: 

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viktiga datum för genomförande av kårvalet 2019 
21/1: 

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

i valet på Umeå studentkårs anslagstavla och valets officiella webbplats. 

28/1: 

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

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

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

listan. 

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

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

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

• Namn på listan 

• Förkortning på listan 

• Gruppledarens namn 

• Gruppledarens personnummer 

• Gruppledarens e-postadress 

• Minst en kandidat 

1/3, senast 12.00: 

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

inlämnad till kårexpeditionen. 

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

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

5/3: 

- Valnämnden offentliggör de vid valet registrerade kårlistorna. 

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

Vertex. 

12/3 senast 12.00: 

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

- Valnämnden skickar information om kårlistor för publicering i Vertex. 

12/4, senast 23.59: 

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

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

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

sig uppdraget som fullmäktigeledamot. 

- Valnämnden fastställer och kungör tidpunkter och platser för valförrättning. 

- Valnämnden offentliggör plats för röstsammanräkning. 

- Valnämnden utser och instruerar valförrättare och rösträknare. 

15/4: 

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

vårterminen enligt kapitel 2 §§ 1-2. 

- Valnämnden startar valet 00.01. 

- Valnämnden offentliggör information om kandiderande kårlistor på den officiella 

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

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

kandidatförteckningen. Offentliggörandet skall ske genom anslag på kårvalets officiella 

webbplats. 

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

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

22/4: 

- Valnämnden möjliggör röstförfarande på kårexpeditionen. Kårexpeditionen har öppet för 

röstning 23-26/4. 

25/4: 

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

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

- Valnämnden avslutar valet 23.59. 

26/4: 

- Valnämnden upprättar protokoll över valet med redogörelse för lista och 

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

- Valnämnden genomför valvaka. 

- Valnämnden inger protokoll till kårfullmäktige samt offentliggör valresultatet genom 

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

Senast 12.00 21 dagar före extravalets sista valdag: 

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

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

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

bildandet av listan. 

- Den nybildade listan samtidigt med registreringshandlingen skriftligen inger ett listnamn 

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

Senast 12.00 15 dagar före extravalets sista valdag: 

- Eventuell komplettering/revidering till registreringshandlingen är inlämnad på 

kårexpeditionen. 

För att kandidera i extraval gäller att: 

  Senast 23.59 15 dagar före extravalets sista valdag: 

- Att listan registrerar sig på kårvalets hemsida med: 

o Namn på listan 

o Förkortning på listan 

o Gruppledarens namn 

o Gruppledarens personnummer 

o Gruppledarens e-postadress 

o Minst en kandidat 

- Inge kandidatförteckning via kårvalets hemsida över de nominerade kandidaterna i 

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

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

fullmäktigeledamot. 

Vid extraval åligger det valnämnden särskilt att: 

- Besluta om tid och plats för valet. 
 

Senast 35 dagar före extravalets sista valdag: 

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

krävs för att ställa upp i valet. 

Senast 10 dagar före extravalets sista valdag: 

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

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

senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Offentliggörandet skall ske 

genom kårvalets officiella webbplats. 

- Fastställa och kungöra tidpunkter och platser för valförrättning. 

- Offentliggöra plats för röstsammanräkning. 

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

enligt kapitel 2 §§ 1-2. 

- Starta valet 00.01. 

http://projekt.umeastudentkar.se/
http://projekt.umeastudentkar.se/
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- Tillsända samtliga medlemmar speciell valinformation om hur de går tillväga vid röstning 

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

Senast vid extravalets sista valdag: 

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

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

- Avsluta valet 23.59. 
 

Senast 5 dagar efter extravalets avslut: 

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

valresultat, mandatfördelning samt lista med namnen på de valda. 

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

anslagstavla och på kårvalets officiella webbplats. 

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

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

Det åligger gruppledare att senast tio (10) dagar före kårfullmäktige tillse att kårlistans förteckning 
är aktuell samt att ledamöter/ersättare har tecknat medlemskap för innevarande termin. Särskild 
kontroll av aktuella medlemskap kommer även göras av valnämnden. 


