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FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSEN 

Datum: 2019-04-11 

Tid: 16:15 

Plats: Ringius  

  
 

 Formalia 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: 

F1 Mötets öppnande  Alexander Haraldh 

Mötet förklaras öppnat 

F2 Mötets behöriga utlysande  Alexander Haraldh 

Kallelse skickades ut den 3 april, handlingarna 
skickades ut den 8 april. 

Att anse mötet behörigt utlyst. 

F3 Val av justeringsperson  Alexander Haraldh 

Att välja justeringsperson. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista 

F4 Alexander Haraldh 

Att fastställa föredragningslistan. 

F5 Adjungeringar  Alexander Haraldh 

Att adjungera övriga närvarande. 

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 U1 Alexander Haraldh 

Att lägga besluten till handlingarna. 
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Diskussion 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

D1 Tryggheten  Marcus Persson 

Hur vill kårstyrelsen att Tryggheten ska användas 
i framtiden? 

D2 Policyrevidering  Marcus Persson 

Ska fler policys revideras under det här 
verksamhetsåret, och i så fall vilka? 

D3 Kårens framtida struktur  Alexander Haraldh 

 

Beslut 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och förslag till beslut: 

B1 Sektions- och 
föreningsreglemente 

B1_1 

B1_2 

B1_3 

Alexander Haraldh 

Bilaga B1_1 är det föreslagna reglementet. 

Bilaga B1_2 och B1_3 är de dokument som 
ersätts. 

Att föreslå kårfullmäktige anta sektions- och 
föreningsreglemente enligt bilaga B1_1. 

B2 Medlemsreglemente B2_1 

B2_2 

Alexander Haraldh 

Bilaga B1_1 är det föreslagna reglementet. 

Bilaga B2_2 är det dokument som ersätts. 

Att föreslå kårfullmäktige anta 
medlemsreglemente enligt bilaga B2. 

B3 Städning i Ringius och Laura B3 Alexander Haraldh 

 

B4 Budget för 2019/20 B4 Alexander Haraldh 

Att föreslå kårfullmäktige anta budgeten för 
verksamhetsåret 2019/2020. 

B5 Kårstyrelsens sammanträde i 
maj 

 Alexander Haraldh 

Att flytta kårstyrelsens sammanträde i maj till 
den 14/5.  

B6 Definiera alkoholfri  Alexander Haraldh 

Enligt beslut på förra kårfullmäktige ska 
kårstyrelsen definiera begreppet alkoholfri till 
kårens policys.  

F5 Mötets avslutande  Erik Vikström 
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U1_1 - Beslut fattade i arbetsutskottet 
 

19-03-26 
 

Presidiebeslut   

Beslut: Att inte besvara följande remisser:  

FS 2019/469: Remiss - Föreskrifter om ändring i Universitets och 
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och 
relevanta yrkeskunskaper för 
särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen 

FS 2019/461: Remiss - SOU 2019:4 Framtidsval - karriärvägledning 
för individ och samhälle 

FS 2019/493: Remiss - Förslag till ändring och omtryck av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd 

FS 2019/567: Remiss - Inbjudan att granska förslag till havsplaner 

Att ge Marcus Persson ansvaret för följande remiss:  

Remiss styr- och resursutredningens betänkande: En långsiktig, 
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan 

Att godkänna inköp av 10 stycken bildskärmar för permanent uppsättning 
till priset av 17 000 kronor. 

Att godkänna inköp av US logga till mötesrummet till maxpris av 2500 
kronor.   

Att uppdatera vaktmästarens arbetsbeskrivning så att sophantering i 
Ringius och Laura inkluderas. 

Att välja Kaffecenter som leverantör för varu- och kaffeautomat. 

19-04-08 
 

Presidiebeslut:  

Beslut: Att inte besvara följande remiss: 

FS 2019/648: Remiss - Utställning av fördjupad översiktsplan för 
Örnsköldsviks centralort 

Att föreslå att kårstyrelsens sammanträde i maj flyttas till den 14/5. 
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PRESIDIET INFORMERAR 

Erik Vikström, ordförande 
 

Under veckan har Eriks dator, med hans rapporteringstext, försvunnit. Kompletterande 
rapportering kommer senare i veckan via mail.  
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Alexander Haraldh, första vice ordförande 
GUPP arbetar med att ta fram en ny regelsamling samt revidering av styrdokument och policy 
dokument.  
  

GutBev har ännu inte haft terminens första möte. Två arbetsgrupper arbetar just nu med 
studentkårsskrivelsen, denna ena arbetsgruppen består utav en 
utbildningsbevakare/studentombud från respektive kår, den andra gruppen består av 
representanter från kårernas doktorand-föreningar och -sektioner. 
  

I början av mars kommer DokSek ha årsmöte i syfte att nominera kandidater till fullmäktige. 
DokSek har idag ingen verksamhet eller fungerande stadgar. Doktorandföreningsordförandena 
ställer sig positiva till att kåren tar fram ett förslag på nya stadgar och inför ett nyhetsbrev för 
doktorander. 
  

Varje tisdag under februari och mars månad kommer kåren anordna ”Studentfackliga 
tisdagsluncher”, där kåren håller i en presentation eller seminarium. Tanken är att luncherna 
kommer fortsätta så länge intresse finns. Kåren bjuder medlemmar på vegansk lunch.  
  

Jag har deltagit i en ”Audit” (en form av interngransking i syfte att förbättra en enhet vid UMU, 
vi har undersökt det ”Universitetspedagogiska lärandet” (UPL). 
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Marcus Persson, andra vice ordförande 
 

• Fortsatt arbete med att få ihop alla anmälningar till delar av mottagningsutbildningen 
• Har ordnat med catering till sagt utbildning då de är väldigt sent (17–21) 
• Möte med mottagningsgruppen och planering av innehåll till fördjupningspassen. 
• Möte med akademiska hus om kårhus 
• Arbetat med värdegrundsprojektet och det börjar nu bli att knyta ihop säcken. Utkast osv 

är nu i princip klart och kommer bli till ett material som vi skulle kunna använda i samo 
utb sammanhang. 

• Försökt stötta och hjälpa med 60års jubileet. 
• Har stöttat och hjälpt valberedningen med flera utkast 
• Har uppdaterat och fixt lite med hemsidan, men tror det behövs göras med. 
• Stöttat och hjälpt de som kommer in på kontoret med allmänna frågor. 
• Arbetat och läst mig in på remiss om Struten. 
• Nu i veckan ska jag delta och vara med i passen för HLR utbildningen och det kommer 

vara kvällsarbete. 

Efter det har jag varit sjuk i influensa. Så jag missat möte med studiesociala samgruppen, men Nelly 
stöttade upp och var där för mig. Det tog inte upp något nytt där. 
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SEKTIONS- OCH FÖRENINGSREGLEMENTE 
Denna regel är fastställd av kårfullmäktige den XX maj 2019 och träder i kraft den 1 juli 2019. 
Denna regel ersätter följande dokument: ”Regel för verksamhetsmedel”, fastställt av kårfullmäktige 23 
maj 2018 samt ”Regel för akademiska föreningar”, fastställt av kårfullmäktige 23 maj 2018. 

I enlighet med Umeå studentkårs stadgar, 8 kap. 14§ gäller att: 

Fastställa sektions- och föreningsreglemente på förslag av avgående kårstyrelsen där verksamhet, 
sammansättning och ekonomiskt stöd samt även återrapporteringen av detta för kårsektioner, 
kårföreningar och akademiska föreningar regleras. 

Denna regel avser att särskilt reglera övriga villkor utöver vad som framgår av Umeå studentkårs 
stadgar, såsom sektionsindelning, särskilda krav kring verksamheten, hur verksamheten 
återrapporteras och hur sektioners- och föreningars verksamhet ska finansieras. 

Innehåll 
Sektions- och föreningsreglemente ............................................................................................................ 1 

Sektionsindelning ..................................................................................................................................... 2 

Sektionsindelning 19/20 .................................................................................................................... 2 

Fördelning av kurs- och programkoder ............................................................................................... 2 

Särskilda krav kring verksamheten ......................................................................................................... 3 

Kårsektioner ......................................................................................................................................... 3 

Kårföreningar och akademiska föreningar ........................................................................................ 3 

Återrapportering av verksamheten.......................................................................................................... 5 

Kårsektioner ......................................................................................................................................... 5 

Akademiska föreningar ........................................................................................................................ 5 

Finansiering av verksamheten ................................................................................................................. 5 

Kårsektioner ......................................................................................................................................... 5 

Akademiska föreningar ........................................................................................................................ 5 

Provision för kårsektioner, kårföreningar och akademiska föreningar .......................................... 5 

Bilagor ........................................................................................................................................................ 6 

Bilaga 1:  Ansökan – bildande av akademisk förening ..................................................................... 6 

Bilaga 2: Verksamhetsrapportering kårsektioner............................................................................. 7 

Bilaga 3: Verksamhetsrapportering akademiska föreningar......................................................... 11 
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Sektionsindelning 
Umeå studentkår vill sträva efter en sektionsindelning som är anpassad till studenternas 
utbildning och som även respekterar sektionernas önskemål och studenternas historiska 
sektionstillhörighet. Nuvarande sektionsindelning föreslås bibehållas under verksamhetsåret 
19/20.  

Sektionsindelning 19/20 

UmPe – UmePedagogerna: Kårsektionen för studerande vid Lärarhögskolan samt kurser med 
tydlig koppling till lärar/- eller studie- och yrkesvägledarutbildning. 

HumSek – Humanistiska sektionen: Kårsektionen för studerande vid Humanistisk fakultet. 

HHUS – Handelshögskolan i Umeå. Sektionen: Kårsektionen för studerande vid 
Handelshögskolan i Umeå inklusive fristående kurser vid nationalekonomi med undantag för 
studerande inom statistik samt övriga studerande inom nationalekonomi. 

JF-sektionen – Juridiska föreningen vid Umeå universitet - sektionen: Kårsektionen för 
studerande vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. 

BetSek – Beteendevetarsektionen: Kårsektionen för studerande vid institutionen för 
Pedagogik, Psykologi, Sociologi samt BIT-programmet vid institutionen för Informatik. 

Samsek – Samhällsvetarsektionen: Kårsektionen för studerande vid institutionen för 
Kostvetenskap, Statsvetenskap, Geografi, Socialt arbete, Restauranghögskolan, Enheten för 
ekonomisk historia samt studenter vid Umeå centrum för genusstudier. Dessutom studerande vid 
institutionen för Informatik som ej läser BIT-programmet och studerande vid 
Handelshögskolans enheter för statistik och nationalekonomi och som ej läser inom 
Civilekonomprogrammen eller fristående kurser vid nationalekonomi. 

DokSek – Doktorandsektionen: Kårsektionen för studerande på forskarutbildningsnivå. 

Fördelning av kurs- och programkoder 

Arbetsutskottet ansvarar för att, i samråd med kårsektionerna och kårkansliet, årligen fördela 
kurs- och programkoder mellan sektionerna i överensstämmelse med fastställd sektionsindelning. 
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Särskilda krav kring verksamheten 

Kårsektioner 

- Kårsektionernas räkenskapsår ska följa Umeå studentkårs verksamhetsår. 

- Årligen ska följande punkter avhandlas av sektionens medlemmar: 

o Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

o Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

o Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår. 

o Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

o Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

o Stadgeenliga val. 

- Sektionsstyrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter och bör bestå av ett udda antal 
ledamöter. Styrelsen ska inför årsmötet avge redogörelse över det gångna verksamhetsåret 
samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen. Extra styrelsesammanträde ska hållas 
om minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så fordrar. En styrelse är beslutför då 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

- Kårsektion ska anta egna stadgar vilka inte får strida mot Umeå studentkårs stadgar och 
ska föreläggas Umeå studentkårs fullmäktige för godkännande. Stadgeändring för 
kårsektion träder i kraft först sedan den fastställts av kårfullmäktige. 

- Kårsektions stadgar ska särskilt innehålla bestämmelser för sammansättning och val av 
styrelse, firmatecknare och revisor. Sammansättning av styrelse ska säkerställa 
representation för samtliga medlemmar. 

- I det fall att en kårsektion är uppdelad i en eller flera kårföreningar, så ansvarar 
kårsektionen för att särskilt reglera vilka ytterligare krav som ställs på kårföreningen/-arna 
utöver vad som regleras i Umeå studentkår stadgar och detta reglemente. 

Kårföreningar och akademiska föreningar 

Kårföreningar 

- Kårförening ska anta egna stadgar. Kårföreningens stadgar får inte strida mot 
kårsektionens eller Umeå studentkårs stadgar och ska föreläggas kårsektionens styrelse för 
godkännande. Stadgeändring för kårförening träder i kraft först sedan den fastställts av 
kårsektionens styrelse. 

Akademiska föreningar 

- Om inrättande av nya akademiska föreningar beslutar Umeå studentkårs styrelse efter 
särskild ansökan, se bilaga 1. Inrättande av nya akademiska föreningar ska meddelas 
närmast följande kårfullmäktigesammanträde. 
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- För att få bilda en akademisk förening gäller att: 

o Föreningens stadgar och verksamhet ej strider mot Umeå studentkårs stadgar eller 
motverkar kårens verksamhet.  

o Föreningen är demokratiskt uppbyggd.  

- Kårstyrelsen ska i sin bedömning av en ansökan för bildande av en akademisk förening 
särskilt titta på att: 

o Den förening som söker status som akademisk förening ej organisatoriskt finns 
placerad under andra organisationer eller har koppling till politiska partier eller 
religiösa grupper i samhället. 

o Akademiska föreningen har en verksamhet med tydlig studentnytta för Umeå 
studentkårs befintliga och potentiella medlemmar. 

o För medlemskap i akademisk förening krävs normalt ett medlemskap vid en 
studentkår i Umeå. Undantag får göras för som mest 30% av totala antalet 
medlemmar i föreningen. 

o Akademiska föreningen årligen återrapporterar budget, verksamhetsplan, 
medlemsförteckning, verksamhetsberättelse samt bokslut och övriga dokument 
som kårstyrelsen efterfrågar. 

- Årligen ska följande punkter avhandlas av föreningens medlemmar: 

o Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

o Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

o Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår. 

o Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

o Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

o Stadgeenliga val. 

- Föreningsstyrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter och bör bestå av ett udda antal 
ledamöter. Styrelsen ska inför årsmötet avge redogörelse över det gångna verksamhetsåret 
samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen. Extra styrelsesammanträde ska hållas 
om minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så fordrar. En styrelse är beslutför då 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

- Akademisk förening ska anta egna stadgar vilka inte får strida mot Umeå studentkårs 
stadgar och ska föreläggas Umeå studentkårs kårstyrelse för godkännande. Stadgeändring 
för akademisk förening träder i kraft först sedan den fastställts av kårstyrelsen. 

- Akademisk förenings stadgar ska särskilt innehålla bestämmelser för sammansättning och 
val av styrelse, firmatecknare och revisor. Sammansättning av styrelse ska säkerställa 
representation för samtliga medlemmar. 
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Återrapportering av verksamheten 

Kårsektioner 
- Det åligger kårsektionerna att rapportera sin planerade verksamhet för det kommande 

året samt översiktligt beskriva den verksamhet som har bedrivits föregående år, i enlighet 
med bilaga 2. Rapporteringen ska ha inkommit senast fjorton (14) före höstfullmäktige i 
enlighet med Umeå studentkårs stadgar. Den översiktliga beskrivningen av föregående års 
verksamhet behöver ej vara i form av en fastställd verksamhetsberättelse, utan avser att 
återge sektionsstyrelsens bild av föregående år. 

- Det åligger kårsektionerna att varje år insända balans- och resultaträkning för föregående 
räkenskapsår. Rapporteringen utgör därefter en del av kårstyrelsens årsredovisning som 
tillställs ansvarsfullmäktige för godkännande i december. 

Akademiska föreningar 

- Det åligger akademiska föreningar att rapportera sin planerade verksamhet för det 
kommande året samt översiktligt beskriva den verksamhet som har bedrivits föregående 
år, i enlighet med bilaga 3. Rapporteringen ska ha inkommit senast 30 september. Den 
översiktliga beskrivningen av föregående års verksamhet behöver ej vara i form av en 
fastställd verksamhetsberättelse, utan avser att återge föreningsstyrelsens bild av 
föregående år. 

Finansiering av verksamheten 

Kårsektioner 

Under förutsättning att kårsektionen har återrapporterat verksamheten enligt detta reglemente, 
erhåller den verksamhetsmedel för verksamhetsåret enligt följande: 

- Verksamhetsmedlet under verksamhetsåret 2019/2020 ska vara 2 kr per student och 
termin, samt 53 kr per medlem och termin. 

- Verksamhetsmedlet under verksamhetsåret 2019/2020 utbetalas kvartalsvis. Medlems- 
och studentantal baseras på aktuella siffror vid utbetalningen, och stäms av efter varje 
termin. 

Akademiska föreningar 
- Akademiska föreningar kan som mest erhålla 5000kr/år i verksamhetsmedel om de har 

återrapporterat sin verksamhet samt funnits som akademisk förening under ett helt 
verksamhetsår. För nybildade Akademiska föreningar ska avräkning av beloppet göras för 
tiden fram till deras bildande. 

Provision för kårsektioner, kårföreningar och akademiska föreningar 
- När  kårsektioner/kårföreningar/akademiska föreningar säljer medlemskap, ges en 

provision om 15% av varje sålt campusmedlemskap och 20% av varje sålt 
distansmedlemskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1:  Ansökan – bildande av akademisk förening 
Ansökan skickas till: stefan@umeastudentkar.se  

1. SÖKANDE 

 

Förening 

 

Ort 

 

Ordförande 

 

Telefon 

 

 E-post 

 

 Bank  

 

 Kontonummer 

 

 

 

2. BESKRIVNING AV FÖRENINGEN 

 

 

 

 

3. BILAGOR (obligatoriska) 

 

  

□ Stadgar □ Förteckning över styrelse 

□ Protokoll från föreningens bildande □ Budget inklusive medlemsavgift 

□ Protokoll från första styrelsemötet  

 

mailto:stefan@umeastudentkar.se
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Bilaga 2: Verksamhetsrapportering kårsektioner 

I enlighet med sektions- och föreningsreglemente ska kårsektionerna årligen återberätta sin 
verksamhet i en verksamhetsrapportering. Syftet är att kunna ge en tydlig bild av hela kårarbetet 
och vara ett verktyg för fortsatt verksamhetsutveckling. 

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

Nedan följer de avsnitt som ska återrapporteras med en kort beskrivning av varje avsnitt. 
Avsnitten lyfter fram både det planerade arbetet samt det redan genomförda arbetet sektionen 
gjort. Skriv direkt under respektive avsnitt vid rubriken ”återrapportering avseende…”. Tveka 
heller inte att höra av er till kårkansliet i det fall att något känns oklart. 

Om sektionen är indelad i en eller flera kårföreningar bör sektionen även inhämta underlag från 
dessa. 

Planerad verksamhet för verksamhetsåret 19/20 

Planerade aktiviteter 

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

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

 

Mål och förväntningar 

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

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

 

Jämställdhet och lika villkor 

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

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 
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Alkoholkultur 

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

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

 

Studie- och arbetsmiljö 

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

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

 

Utbildningsfrågor 

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

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 

 

Sektionsstyrelse 

En förteckning över sektionsstyrelsens sammansättning, med kontaktuppgifter till dessa. 

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse” 
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Genomförd verksamhet för verksamhetsåret 18/19 

Genomförda aktiviteter 

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

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

 

Sektionsutveckling 

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

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling” 

 

Kårföreningar 

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

Återrapportering avseende ”kårföreningar” 

 

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

Återrapportering avseende ”representation och struktur” 

 

Jämställdhet och lika villkor 

En beskrivning av hur sektionen arbetade med jämställdhet och likabehandling. 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 
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Alkoholkultur 

En beskrivning av hur sektionen arbetade med att förebygga en osund alkoholkultur under 
insparksveckorna. 

Återrapportering avseende ”alkoholkultur” 

 

Studie- och arbetsmiljö 

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

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö” 

 

Utbildningsfrågor 

En beskrivning av hur sektionen arbetade med utbildningsfrågor. 

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor” 
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Bilaga 3: Verksamhetsrapportering akademiska föreningar 

I enlighet med sektions- och föreningsreglemente ska akademiska föreningar årligen återberätta 
sin verksamhet i en verksamhetsrapportering. Syftet är att kunna ge en tydlig bild av hela 
föreningsarbetet och vara ett verktyg för fortsatt verksamhetsutveckling. 

Detta dokument syftar till att underlätta rapporteringen och ge en heltäckande bild av 
föreningens arbete och är uppdelat i de områden som ska återrapporteras. 

Nedan följer de avsnitt som ska återrapporteras med en kort beskrivning av varje avsnitt. 
Avsnitten lyfter fram både det planerade arbetet samt det redan genomförda arbetet föreningen 
gjort. Skriv direkt under respektive avsnitt vid rubriken ”återrapportering avseende…”. Tveka 
heller inte att höra av er till kårkansliet i det fall att något känns oklart. 

Planerad verksamhet för verksamhetsåret 19/20 

Planerade aktiviteter 

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

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter” 

 

Mål och förväntningar 

De mål och förväntningar föreningen har inför det kommande verksamhetsåret avseende 
föreningens utveckling. 

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar” 

 

Jämställdhet och lika villkor 

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

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 
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Genomförd verksamhet för verksamhetsåret 18/19 

Genomförda aktiviteter 

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

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter” 

 

Föreningsutveckling 

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

Återrapportering avseende ”föreningsutveckling” 

 

Jämställdhet och lika villkor 

En beskrivning av hur föreningen arbetade med jämställdhet och likabehandling. 

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor” 
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REGEL FÖR AKADEMISKA FÖRENINGAR 
Denna regel är fastställd av kårfullmäktige den 23 maj 2018 och träder i kraft den 1 juli 2018. 

Innehåll 

Stadgeregleringar avseende akademiska föreningar ................................................................................. 1 

Särskilda krav och förmåner för akademiska föreningar ........................................................................ 3 

Stadgeregleringar avseende akademiska föreningar 

Av Umeå studentkårs stadgar följer: 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår kan inrätta akademiska föreningar som ej omfattas av definitionen 
för kårsektioner eller kårföreningar. 

§ 2 Akademiska föreningar syftar till att samla medlemmar kring intresseområden över 
program- och kursgränser och att bredda studentlivet inom Umeå studentkår. 

§ 3 Om inrättande av nya akademiska föreningar beslutar Umeå studentkårs styrelse 
efter särskild ansökan. Inrättande av nya akademiska föreningar ska meddelas 
närmast följande kårfullmäktigesammanträde. 

§ 4 Det åligger Umeå studentkårs fullmäktige att årligen vid konstituerande fullmäktige 
fastställa ett föreningsreglemente där särskilda krav på akademiska föreningar samt 
förmåner för dessa regleras. 

§ 5  För att få bilda en akademisk förening gäller: 

a) att föreningens stadgar och verksamhet ej strider mot Umeå studentkårs 
stadgar eller motverkar kårens verksamhet. 

b) att föreningen är demokratiskt uppbyggd och i huvudsak riktar sig till 
Umeå studentkårs medlemmar. 

c) att föreningen lever upp till övriga krav fastställda av Umeå studentkårs 
fullmäktige. 

d) att ansökan görs på särskild blankett, fastställd av Umeå studentkårs 
styrelse. 

Medlemskap 

§ 6  En Akademisk förening upprättar ett eget medlemsregister samt fastställer egen 
avgift för medlemskap i föreningen. 

Styrelsens uppgifter 

§ 7 Styrelsen är den Akademiska föreningens verkställande organ. I överensstämmelse 
med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut leder styrelsen den Akademiska 
föreningens verksamhet. 
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§ 8  Akademisk förening får inte fatta beslut som strider mot Umeå studentkårs stadga. 
Inspektor har rätt att pröva beslutens formella giltighet och visa tillbaka den fråga 
beslutet avser till förnyad behandling. 

§ 9  Finner medlem anledning misstänka att en Akademisk förenings beslut tillkommit 
på oriktigt sätt har denne rätt att skriftligen göra anmälan härom hos Umeå 
studentkårs inspektor. 

Ekonomi och årsmöte 

§ 10 Akademisk föreningars räkenskapsår ska följa Umeå studentkårs verksamhetsår, 
enligt kapitel 3 § 1. 

§ 11  Akademiska föreningar ska hålla årsmöte på tidpunkt enligt egen stadga. 

§ 12  Årsmötet ska behandla följande punkter 

a) verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

b) ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 

c) revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 

d) ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

e) stadgeenliga val 

§ 13 Styrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter och bör bestå av ett udda antal 
ledamöter. Styrelsen ska inför årsmötet avge redogörelse över det gångna 
verksamhetsåret samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen. Extra 
styrelsesammanträde ska hållas om minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter 
så fordrar. En styrelse är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Stadgar 

§ 14  Akademisk förening ska anta egna stadgar vilka ska utgå från Umeå studentkårs 
normalstadga för akademiska föreningar (kap 6). Stadga får inte strida mot Umeå 
studentkårs stadgar och ska föreläggas Umeå studentkårs styrelse för godkännande. 
Stadgeändring för akademisk förening träder i kraft först sedan den fastställts av 
kårstyrelsen.  

§ 15 Akademisk förenings stadgar ska särskilt innehålla bestämmelser för sammansättning 
och val av styrelse, firmatecknare och revisor. 
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Särskilda krav och förmåner för akademiska föreningar 

I enlighet med 6 kap. 3–4 §§ Umeå studentkårs stadgar om Akademiska föreningar ska 
kårfullmäktige fastställa särskilda krav samt förmåner för dessa föreningar. 

Utöver vad som stadgas i 6 kap. avseende akademiska föreningar krävs: 

Att  den förening som söker status som akademisk förening ej organisatoriskt finns 
placerad under andra organisationer eller har koppling till politiska partier eller 
religiösa grupper i samhället. 

Att  akademiska föreningen har en verksamhet med tydlig studentnytta för Umeå 
studentkårs befintliga och potentiella medlemmar. 

Att  Umeå studentkårs medlemmar erhåller särskild rabatt vid tecknande av medlemskap 
i akademiska föreningen. 

Att  för medlemskap i akademisk förening krävs normalt ett medlemskap vid en 
studentkår i Umeå. Undantag får göras för som mest 20% av totala antalet 
medlemmar i föreningen. 

Att  akademiska föreningen årligen återrapporterar budget, verksamhetsplan, 
medlemsförteckning, verksamhetsberättelse samt bokslut och övriga dokument som 
kårstyrelsen efterfrågar. 

Utöver vad som stadgas i 6 kap. avseende akademiska föreningar, erhåller registrerade föreningar 
följande förmåner under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllda: 

Att  erhålla de stödfunktioner som återfinns vid Umeå studentkår rörande verksamheten, 
ekonomi och marknadsföring. 

Att  ha möjlighet att sälja kårmedlemskap samt erhålla provision för detta i enlighet med 
av kårfullmäktige fastställda dokument ”Verksamhetsmedel till kårsektioner”. 

Att  verksamhetsmedel inom fastställda budgetramar ska fördelas vid fyra perioder under 
året, jämnt fördelat bland de akademiska föreningar som finns registrerade under 
varje period.  

Beloppet som respektive förening erhåller ska, innan utbetalning, multipliceras med 
andelen kårmedlemmar i föreningen, varvid det slutgiltiga beloppet betalas ut. 
Eventuellt kvarvarande belopp överskjuts till kommande perioder. 

Ex: Under årets första kvartal har US 5 akademiska föreningar och ska fördela  
2500:-. Om en av dessa föreningar har en andel kårmedlemmar som uppgår till 80% 
erhåller den: 2500:-/5=500:-*80%=400:- 
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REGEL FÖR VERKSAMHETSMEDEL 
Denna regel har fastställts av kårfullmäktige den 23 maj 2018, och träder i kraft den 1 juli 2018. 

OM VERKSAMHETSMEDEL 
Verksamhetsmedlet är de medel som kårfullmäktige i enlighet med 8 kap. 14 § Umeå studentkårs 
stadgar varje år avsätter till kårens sektioner. Verksamhetsmedlet syftar till att finansiera sektionernas 
totala verksamhet, inklusive kårföreningar, eventuella arvoden till styrelser, löpande utgifter, 
mottagningsverksamhet och så vidare. Då Umeå studentkår är en medlemsorganisation ska 
sektionerna i huvudsak använda verksamhetsmedlet till medlemsinriktad verksamhet och mottagning 
av nya studenter. 

Verksamhetsmedlet omfattar inte arvoden eller arbetsmaterial till studentombud. 

Inledande regler 
Verksamhetsmedlet ska delas ut minst en gång per halvår och grunda sig på medlemsantal för 
antingen höst- eller vårterminen. Vid konstituerande kårfullmäktige ska en fördelningsmodell antas, 
vilka specificerar hur medlen ska fördelas för det kommande verksamhetsåret. 

Verksamhetsmedel utdelas endast till de kårsektioner som uppfyller villkoren för att erhålla 
verksamhetsmedel. Sektion som inte inkommer med handlingar enligt angiven tidsplan, eller 
inkommer med handlingar som inte uppfyller riktlinjerna, får kommande utbetalningar av 
verksamhetsmedel frysta, och verksamhetsmedlet fonderas av kårstyrelsen till dess att kårfullmäktige 
mottagit och i förekommande fall godkänt handlingarna. 

I och med verksamhetsberättelsen, bokslutets och revisionsberättelsens särställning regleras även att 
om kårsektion inte inkommer med nämnda handlingar innan det efterföljande verksamhetsårets slut 
gäller utöver ovanstående stycke om frysning av utbetalningar även att kårsektionens rätt till frysta 
utbetalningar upphör. 

Villkor för att erhålla verksamhetsmedel 
I enlighet med 4 kap. 14 § 2 st. högskolelagen så ska en studentkår ”årligen till högskolan redovisa sin 
verksamhet och hur många studenter som är medlemmar”. I Umeå universitets Regler för att ge 
studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1467-15) specificeras 
ytterligare att studentkårerna årligen ska inrapportera verksamhetsberättelse, stadgar, årsredovisning, 
revisionsberättelse och medlemsregister. Då Umeå studentkår har beslutat om att dela in 
verksamheten i sektioner är det därför av stor vikt att även sektionernas verksamhet kan vävas in i 
den rapportering som Umeå studentkår tillsänder Umeå universitet. Därför ställer kårfullmäktige 
som krav att kårsektionerna återrapporterar om sin verksamhet, enligt nedanstående. 
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Verksamhetsrapportering Kårsektionens verksamhetsrapportering ska 
godkännas av september månads 
kårfullmäktige. 

Verksamhetsrapporteringen behöver inte vara 
fastställd av kårsektionens års- eller stormöte. 

Verksamhetsrapporteringen ska vara utformad 
så att riktlinjerna nedan är uppfyllda. 

Budget och bokslut När sektionens års- eller stormöte fastställt 
verksamhetsplan och budget för det 
kommande året samt verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse för det gångna 
året ska budget samt bokslut tillsändas 
kårfullmäktige, dock   inte   senare än till 
december månads kårfullmäktige 

 

Riktlinjer för verksamhetsrapportering 
Verksamhetsrapporteringen ska innehålla följande: 

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

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

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

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

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

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

- En förteckning över sektionsstyrelsens sammansättning, med kontaktuppgifter till dessa. 

- En beskrivning av de aktiviteter sektionen genomfört och resultatet av dessa, samt en 
beskrivning av de aktiviteter sektionen planerat att genomföra men av någon anledning 
inte lyckats genomföra. 
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- En beskrivning över vad sektionen behöver utveckla inför kommande år, men också en 
beskrivning över det sektionen anser sig gjort bra. 

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

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

- En beskrivning av hur sektionen arbetade med jämställdhet och likabehandling. 

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

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

- En beskrivning av hur sektionen arbetade med utbildningsfrågor. 

Verksamhetsmedel till kårsektioner 
I enlighet med 8 kap. 14 § Umeå studentkårs stadgar ska konstituerande kårfullmäktige fatta 
beslut om storlek på det ekonomiska stödet till kårsektionerna, också kallat verksamhetsmedel. 
Detta fördelas enligt följande: 

Att verksamhetsmedlet till kårsektioner under verksamhetsåret 2018/2019 ska vara 2 kr per 
student och termin, samt 53 kr per medlem och termin. 

Att verksamhetsmedlet till kårsektioner under verksamhetsåret 2018/2019 utbetalas kvartalsvis. 
Medlems- och studentantal baseras på vid utbetalningen aktuella siffror, och avstäms efter varje 
termin. 

Att kårsektioner samt kårföreningar under verksamhetsåret 2018/2019 erhåller en provision om 
15 % av medlemsavgifterna för de medlemmar som tecknar medlemskap via kårsektionen eller 
kårföreningen. För medlemmar med reducerad medlemsavgift är provisionen 20 %. 
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REGEL AVSEENDE MEDLEMSKAP I UMEÅ STUDENTKÅR 
Denna regel är antagen av kårfullmäktige den XX maj 2019. 
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Medlemskapets innehåll 

I enlighet med Umeå studentkårs stadgar fastställs följande innehåll i medlemskap i Umeå 
studentkår: 

Ordinarie medlemskap 

1. Student som äger rätt att teckna medlemskap i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 
2 kap. samt erlagt fastställda avgifter i enlighet med avgiftstabellen erhåller: 

a) Ett campuskort som bevis på medlemskap i Umeå studentkår tillika medlemskap i 
en kårsektion i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 5 kap. 

b) Umeå studentkårs kompletta utbud av tjänster och förmåner. 

c) De studentrabatter och andra förmåner som är direkt kopplade till campuskortet. 

d) De rättigheter som fastställs i Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 

Alumnimedlemskap 

2. Person som omfattas av Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 6 § samt erlagt fastställda 
avgifter i enlighet med avgiftstabellen erhåller: 

a) Ett medlemskort som bevis på medlemskap i Umeå studentkår. 

b) Umeå studentkårs medlemsbrev. 

c) De rättigheter som fastställs i Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 

d) Rätt att delta i studentlivet i Umeå under förutsättning att Umeå studentkårs 
stadgar 2 kap. följs. 

Medlemskapets giltighetstid 

Medlemskap i Umeå studentkår gäller terminsvis. I enlighet med Umeå studentkårs stadgar 
fastställs följande giltighetstid avseende medlemskap i Umeå studentkår: 

Hösttermin 

1. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 28 februari påföljande år. 

Vårtermin 

2. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 30 september innevarande år. 

Studerande vid Sommaruniversitetet 

3. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 28 februari påföljande år. 
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Medlemsavgifter 

I enlighet med Umeå studentkår stadgar fastställs följande att gälla för medlemsavgifter i Umeå 
studentkår: 

Studerande på grund- eller avancerad nivå 

§1.  Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på kurs vars kursort är 
Umeå, och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår, ska betala full 
medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

§2.  Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på distanskurs, nätkurs 
eller decentraliserad utbildning oavsett omfattning, och som väljer att teckna 
medlemskap i Umeå studentkår, ska betala reducerad medlemsavgift enligt 
avgiftstabellen. 

Forskarstuderande 

§3.  Studerande på forskarnivå som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår och 
har en aktivitetsgrad över 25% ska betala full medlemsavgift i enlighet med 
avgiftstabellen.  

§4.  Studerande på forskarnivå som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår och 
har en aktivitetsgrad på 25% eller lägre, eller bedriver studier på ort belägen minst 5 
mil från Umeå, ska betala reducerad medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

Praktik, resttentor m.m. 

§5.  Studerande vars utbildning innefattar praktik förlagd på annan ort, minst 5 mil från 
Umeå och under minst 51% av terminen ska, utan hinder av §1, äga rätt att betala 
reducerad medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen i det fall att studenten väljer att 
teckna medlemskap i Umeå studentkår. Praktik ska verifieras med intyg från 
anordnande institution. 

Studerande vid Sommaruniversitetet 

§6. Studerande vid Sommaruniversitetet som väljer att teckna medlemskap i Umeå 
studentkår omfattas av 1-2 §§ under avsnittet ”Medlemsavgifter” i detta reglemente.  

Utbytesstudenter 

§7. Utresande utbytesstudent, som inte samtidigt är inskriven på kurs vid Umeå universitet 
och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska, mot uppvisande av 
antagningsbesked/letter of acceptance, betala reducerad medlemsavgift enligt 
avgiftstabellen. 

§8. Inresande utbytesstudent som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska 
betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

Alumnimedlemskap: 

§9.  Den som ej längre bedriver studier vid Umeå universitet vid tiden för medlemskapets 
utgång, och som har tid kvar på sitt medlemskap, erhåller ett alumnimedlemskap. 
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Avgiftstabell 

Full medlemsavgift 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1 230 kr 230 kr 

2 400 kr 170 kr 

3 550 kr 150 kr 

4 700 kr 150 kr 

5 800 kr 100 kr 

6 900 kr 100 kr 

7+  100 kr 

Reducerad medlemsavgift 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1 130 kr 130 kr 

2 200 kr 70 kr 

3+  50 kr 

 

Alumnimedlemskap 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1+ 100 kr 100 kr 
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Stadgeregleringar avseende medlemskap 

Av Umeå studentkårs stadgar följer: 

Kapitel 2: Medlemskap 

§ 1 Alla studerande inom kårens verksamhetsområde äger rätt till medlemskap i kåren. 

Därutöver äger övriga studerande vid Umeå universitet rätt till medlemskap i studentkåren under 
förutsättning att överenskommelse finns mellan Umeå studentkår och den kår vars 
verksamhetsområde omfattar den studerande. 

§ 2 Medlem är den studerande som erlagt fastställda avgifter i enlighet med det av 
kårfullmäktige fastställda medlemsreglementet. 

§ 3 Medlem har rätt att 

a) rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige. 

b) inneha förtroendeuppdrag inom Umeå studentkår. 

c) till fullmäktige inkomma med enkel fråga, interpellation eller motion och få denna 
behandlad. Medlem äger även närvaro- yttrande och förslagsrätt vid 
fullmäktigesammanträdena. 

d) ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträde. 

Alumnimedlemskap 

§ 4  Den som ej längre bedriver studier har möjlighet att teckna alumnimedlemskap i 
Umeå studentkår.  
Medlemskapets innehåll, giltighetstid och avgift fastställs av kårfullmäktige.  

§ 5  Alumnimedlem äger rätt att ta del av pro-tokoll från fullmäktige- och styrelsesam-
manträden.  

§ 6  Alumnimedlem äger ej rätt att  
1. rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige.  
2. kandidera vid val till Umeå studentkårs fullmäktige 

Utträde 

§ 7  Utträde ur Umeå studentkår sker automatiskt efter att medlemskapets giltighetstid 
passerat. 

Den som ej längre bedriver studier vid Umeå universitet vid tiden för medlemskapets utgång, och 
som har tid kvar på sitt medlemskap, erhåller ett alumnimedlemskap. 

§ 8 Medlem som aktivt motverkar Umeå studentkårs verksamhet eller syfte kan få sitt 
medlemskap i Umeå studentkår omprövat. Beslut om upphävt medlemskap kan 
överklagas till Inspektor. Medlem som tidigare fått medlemskapet omprövat och 
uteslutits kan få en ny medlemsansökan prövad av kårfullmäktige. 
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Kapitel 5: Kårsektioner 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår är indelad i kårsektioner efter medlemmarnas studieinriktning eller 
ort. Om sektionsindelning beslutar kårfullmäktige efter samråd med kårsektionerna. 
Kårsektionerna har som syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen 
och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. 

Medlemskap 

§ 2 Medlemskap i Umeå studentkår innebär tillika medlemskap i en kårsektion. 

Kårföreningar 

§ 13 Kårsektion får vara indelad i kårföreningar. Kårsektionen ansvarar då för att 
kårföreningars stadgar och verksamhet står i överensstämmelse med Umeå studentkårs 
och kårsektionens stadgar, samt för att eventuellt ekonomiskt stöd från kårsektion till 
kårförening följs upp. 

§ 14 Samtliga medlemmar ska ges möjlighet att påverka kårsektionen. I det fall alla 
sektionsmedlemmar inte är medlemmar i kårförening ska särskilda stadgar för 
representation för dessa finnas i kårsektionens stadgar. 

§ 15 Kårförening ska anta egna stadgar. Kårföreningens stadgar får inte strida mot 
kårsektionens eller Umeå studentkårs stadgar och ska föreläggas kårsektionen för 
godkännande. Stadgeändring för kårförening träder i kraft först sedan den fastställts 
av kårsektionen. 

§ 16 Medlemskap i Umeå studentkår innebär, i det fall kårförening för medlemmens 
studieinriktning finns, medlemskap i kårförening. 

Kapitel 6: Akademiska föreningar 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår kan inrätta akademiska föreningar som ej omfattas av definitionen 
för kårsektioner eller kårföreningar. 

§ 2 Akademiska föreningar syftar till att samla medlemmar kring intresseområden över 
program- och kursgränser och att bredda studentlivet inom Umeå studentkår. 

§ 3 Om inrättande av nya akademiska föreningar beslutar Umeå studentkårs styrelse efter 
särskild ansökan. Inrättande av nya akademiska föreningar ska meddelas närmast 
följande kårfullmäktigesammanträde. 

Medlemskap 

§ 6  En Akademisk förening upprättar ett eget medlemsregister samt fastställer egen avgift 
för medlemskap i föreningen. 
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REGEL AVSEENDE MEDLEMSKAP I UMEÅ STUDENTKÅR 
Denna regel är antagen av kårfullmäktige den 23 maj 2018. 
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Medlemskapets innehåll 

I enlighet med Umeå studentkårs stadgar fastställs följande innehåll i medlemskap i Umeå 
studentkår: 

Ordinarie medlemskap 

1. Student som äger rätt att teckna medlemskap i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 
2 kap. samt erlagt fastställda avgifter i enlighet med avgiftstabellen erhåller: 

a) Ett campuskort som bevis på medlemskap i Umeå studentkår tillika medlemskap i 
en kårsektion i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 5 kap. 

b) Umeå studentkårs kompletta utbud av tjänster och förmåner. 

c) De studentrabatter och andra förmåner som är direkt kopplade till campuskortet. 

d) De rättigheter som fastställs i Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 

Alumnimedlemskap 

2. Person som omfattas av Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 4 § samt erlagt fastställda 
avgifter i enlighet med avgiftstabellen erhåller: 

a) Ett medlemskort som bevis på medlemskap i Umeå studentkår. 

b) Umeå studentkårs medlemsbrev. 

c) De rättigheter som fastställs i Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 

d) Rätt att delta i studentlivet i Umeå under förutsättning att Umeå studentkårs 
stadgar 2 kap. följs. 

Medlemskapets giltighetstid 

Medlemskap i Umeå studentkår gäller terminsvis. I enlighet med Umeå studentkårs stadgar 
fastställs följande giltighetstid avseende medlemskap i Umeå studentkår: 

Hösttermin 

1. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 28 februari påföljande år. 

Vårtermin 

2. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 30 september innevarande år. 

Studerande vid Sommaruniversitetet 

3. Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter 
erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 28 februari påföljande år. 
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Medlemsavgifter 

I enlighet med Umeå studentkår stadgar fastställs följande att gälla för medlemsavgifter i Umeå 
studentkår: 

Studerande på grund- eller avancerad nivå 

1.  Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på kurs vars kursort är 
Umeå, och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår, ska betala full 
medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

2.  Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på distanskurs, nätkurs 
eller decentraliserad utbildning oavsett omfattning, och som väljer att teckna 
medlemskap i Umeå studentkår, ska betala reducerad medlemsavgift enligt 
avgiftstabellen. 

Forskarstuderande 

3.  Studerande på forskarnivå som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår och 
har en aktivitetsgrad över 25% ska betala full medlemsavgift i enlighet med 
avgiftstabellen.  

4.  Studerande på forskarnivå som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår och 
har en aktivitetsgrad på 25% eller lägre, eller bedriver studier på ort belägen minst 5 
mil från Umeå, ska betala reducerad medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

Praktik, resttentor m.m. 

5.  Studerande vars utbildning innefattar praktik förlagd på annan ort, minst 5 mil från 
Umeå och under minst 51% av terminen ska, utan hinder av § 1, äga rätt att betala 
reducerad medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen i det fall att studenten väljer att 
teckna medlemskap i Umeå studentkår. Praktik ska verifieras med intyg från 
anordnande institution. 

Studerande vid Sommaruniversitetet 

6. Studerande vid Sommaruniversitetet som väljer att teckna medlemskap i Umeå 
studentkår omfattas av 1-2 §§ under avsnittet ”Medlemsavgifter” i detta reglemente.  

Utbytesstudenter 

7. Utresande utbytesstudent, som inte samtidigt är inskriven på kurs vid Umeå universitet 
och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska, mot uppvisande av 
antagningsbesked/letter of acceptance, betala reducerad medlemsavgift enligt 
avgiftstabellen. 

8. Inresande utbytesstudent som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska 
betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 

Alumnimedlemskap: 

9.  Den som ej längre bedriver studier vid Umeå universitet vid tiden för medlemskapets 
utgång, och som har tid kvar på sitt medlemskap, erhåller ett alumnimedlemskap. 
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Avgiftstabell 

Full medlemsavgift 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1 230 kr 230 kr 

2 400 kr 170 kr 

3 550 kr 150 kr 

4 700 kr 150 kr 

5 800 kr 100 kr 

6 900 kr 100 kr 

7+  100 kr 

Reducerad medlemsavgift 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1 130 kr 130 kr 

2 200 kr 70 kr 

3+  50 kr 

 

Alumnimedlemskap 

Antal 
terminer 

Avgift Tillkommande 
avgift 

1+ 100 kr 100 kr 
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Stadgeregleringar avseende medlemskap 

Av Umeå studentkårs stadgar följer: 

Kapitel 2: Medlemskap 

§ 1 Alla studerande inom kårens verksamhetsområde äger rätt till medlemskap i kåren. 

Därutöver äger övriga studerande vid Umeå universitet rätt till medlemskap i studentkåren under 
förutsättning att överenskommelse finns mellan Umeå studentkår och den kår vars 
verksamhetsområde omfattar den studerande. 

§ 2 Medlem är den studerande som erlagt fastställda avgifter i enlighet med det av 
kårfullmäktige fastställda medlemsreglementet. 

§ 3 Medlem har rätt att 

a) rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige. 

b) inneha förtroendeuppdrag inom Umeå studentkår. 

c) till fullmäktige inkomma med enkel fråga, interpellation eller motion och få denna 
behandlad. Medlem äger även närvaro- yttrande och förslagsrätt vid 
fullmäktigesammanträdena. 

d) ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträde. 

Alumnimedlemskap 

§ 4  Den som ej längre bedriver studier har möjlighet att teckna alumnimedlemskap i 
Umeå studentkår.  
Medlemskapets innehåll, giltighetstid och avgift fastställs av kårfullmäktige.  

§ 5  Alumnimedlem äger rätt att ta del av pro-tokoll från fullmäktige- och styrelsesam-
manträden.  

§ 6  Alumnimedlem äger ej rätt att  
1. rösta vid val av Umeå studentkårs fullmäktige.  
2. kandidera vid val till Umeå studentkårs fullmäktige 

Utträde 

§ 7  Utträde ur Umeå studentkår sker automatiskt efter att medlemskapets giltighetstid 
passerat. 

Den som ej längre bedriver studier vid Umeå universitet vid tiden för medlemskapets utgång, och 
som har tid kvar på sitt medlemskap, erhåller ett alumnimedlemskap. 

§ 8 Medlem som aktivt motverkar Umeå studentkårs verksamhet eller syfte kan få sitt 
medlemskap i Umeå studentkår omprövat. Beslut om upphävt medlemskap kan 
överklagas till Inspektor. Medlem som tidigare fått medlemskapet omprövat och 
uteslutits kan få en ny medlemsansökan prövad av kårfullmäktige. 
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Kapitel 5: Kårsektioner 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår är indelad i kårsektioner efter medlemmarnas studieinriktning eller 
ort. Om sektionsindelning beslutar kårfullmäktige efter samråd med kårsektionerna. 
Kårsektionerna har som syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen 
och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. 

Medlemskap 

§ 2 Medlemskap i Umeå studentkår innebär tillika medlemskap i en kårsektion. 

Kårföreningar 

§ 13 Kårsektion får vara indelad i kårföreningar. Kårsektionen ansvarar då för att 
kårföreningars stadgar och verksamhet står i överensstämmelse med Umeå studentkårs 
och kårsektionens stadgar, samt för att eventuellt ekonomiskt stöd från kårsektion till 
kårförening följs upp. 

§ 14 Samtliga medlemmar ska ges möjlighet att påverka kårsektionen. I det fall alla 
sektionsmedlemmar inte är medlemmar i kårförening ska särskilda stadgar för 
representation för dessa finnas i kårsektionens stadgar. 

§ 15 Kårförening ska anta egna stadgar. Kårföreningens stadgar får inte strida mot 
kårsektionens eller Umeå studentkårs stadgar och ska föreläggas kårsektionen för 
godkännande. Stadgeändring för kårförening träder i kraft först sedan den fastställts 
av kårsektionen. 

§ 16 Medlemskap i Umeå studentkår innebär, i det fall kårförening för medlemmens 
studieinriktning finns, medlemskap i kårförening. 

Kapitel 6: Akademiska föreningar 

Sammansättning och ändamål 

§ 1 Umeå studentkår kan inrätta akademiska föreningar som ej omfattas av definitionen 
för kårsektioner eller kårföreningar. 

§ 2 Akademiska föreningar syftar till att samla medlemmar kring intresseområden över 
program- och kursgränser och att bredda studentlivet inom Umeå studentkår. 

§ 3 Om inrättande av nya akademiska föreningar beslutar Umeå studentkårs styrelse efter 
särskild ansökan. Inrättande av nya akademiska föreningar ska meddelas närmast 
följande kårfullmäktigesammanträde. 

Medlemskap 

§ 6  En Akademisk förening upprättar ett eget medlemsregister samt fastställer egen avgift 
för medlemskap i föreningen. 
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B3 – STÄDOFFERT  
 

Lokalservice har gett oss en offert för kostnaden av städning av Ringius och Laura 

 Städning av Ringius varje vecka och Laura var fjortonde dag: cirka 7000kr / år  

 Grovstädning, utförs en gång om året: 5675 kr 

Inför en första grovstädning är det vår uppgift att tömma rummen.  
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BUDGET 19/20 
 

Denna budget har antagits av konstituerande kårfullmäktige 2019-05-XX att gälla från och med 2019-07-01. 
Den består av en översiktsbudget som sammanställer många olika budgetposter inom vissa områden, samt en 
bilaga med de budgetposter som ingår i varje budgetområde. 

Innehåll 
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Förändringar mot prognos för 18/19: .............................................................................................................................. 1 

Översiktsbudget .................................................................................................................................................................. 2 

Bilaga: Samtliga budgetposter i översiktsbudget ........................................................................................................... 3 

 

Förändringar mot prognos för 18/19: 
Post 10, Medlemsavgifter: Inga större förändringar mot prognos 18/19 

Post 20, Kårstatusrelaterade intäkter: Följer uppräkning av ersättningsnivåer. 

Post 30, Tjänsteintäkter: Lönebidragen sjunker något, dock så räknar vi med något ökade 
intäkter från samarbeten. 

Post 40: Försäljning Med varu- och kaffeautomat, ökad exponering samt fler 
användare av kårens skrivare så beräknas intäkterna öka. 

Post 50: Övriga intäkter Minskar något då kårobligatoriefonden är avskriven. 

Post 60: Förtroendevalda och personal Följer uppräkning, dock inget arvode för politisk sekreterare. 

Post 70: Gemensamma kostnader Med ökad försäljning följer också ökade kostnader. Vi får ökade 
avskrivningar då kostnader för kårens skrivare läggs till posten.  

Post 80: Organisationsomkostnader Justeringar avser främst ”projekt för kårens framtid” som var en 
tillfällig post under 18/19 som nu är borta. I övrigt mindre 
justeringar. 

Post 90: Informationskostnader Utan ett jubileum så sjunker kostnaderna. 
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Översiktsbudget 

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 55 500 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 38 000 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 6 974 500 kr 

      

 Preliminärt resultat 91 095 kr 316 500 kr 
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Bilaga: Samtliga budgetposter i översiktsbudget 

Post Intäkter Prognos 18/19 Budget 19/20 

10 Medlemsavgifter     

11 Enterminsmedlemskap: Campus 420 000 kr 420 000 kr 

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

11 Enterminsmedlemskap: Distans 55 000 kr 55 000 kr 

11 Flerterminsmedlemskap: Distans 85 000 kr 85 000 kr 

12 Alumnimedlemskap 15 000 kr 15 000 kr 

20 Kårstatusrelaterade intäkter     

21 Statsanslag 1 140 000 kr 1 190 000 kr 

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

21 Tjänsteköp från Lärarhögskolan 385 000 kr 390 000 kr 

21 Tjänsteköp från Humanistik fakultet 364 000 kr 380 000 kr 

21 

Tjänsteköp från Samhällsvetenskaplig 
fakultet 719 000 kr 720 000 kr 

30 Tjänsteintäkter     

31 Tjänsteköp 275 000 kr 280 000 kr 

31 Lönebidrag 250 000 kr 220 000 kr 

32 Friskvårdsbidrag 330 000 kr 330 000 kr 

32 Återkommande samarbeten 130 000 kr 135 000 kr 

32 Externa relationer 110 000 kr 120 000 kr 

40 Försäljning     

41 Biljetter 80 000 kr 100 000 kr 

41 Webshoppen 15 000 kr 15 000 kr 

41 Trycksaker 20 000 kr 20 000 kr 

41 Försäljning Varuautomat 1 000 kr 60 000 kr 

41 Kaffeförsäljning 5 000 kr 45 000 kr 

41 Förmånskort, förmånshäften 35 000 kr 44 000 kr 

41 Kläder 10 000 kr 10 000 kr 

41 Receptfria läkemedel 10 000 kr 10 000 kr 

41 Utskrifter/kopiering 25 500 kr 35 000 kr 

41 Baskort utan medlemskap 20 000 kr 20 000 kr 

42 Uthyrning kårbil 30 000 kr 32 000 kr 

42 Uthyrning kontor 97 000 kr 70 000 kr 

50 Övriga intäkter     

51 Övriga intäkter 10 000 kr 10 000 kr 

51 Öresavrundning 0 kr 0 kr 

51 Finansiella intäkter 45 000 kr 45 000 kr 

51 Kårobligatoriefonden 37 015 kr 0 kr 

52 Loppis intäkter 35 000 kr 35 000 kr 
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Post Kostnader Prognos 18/19 Budget 19/20 
60 Förtroendevalda och personal     

61 Arvode, presidium 826 290 kr 815 000 kr 

61 Arvode, studentombud 805 920 kr 815 000 kr 

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

62 Löner, timanställda 25 000 kr 25 000 kr 

63 Arbetsgivaravgifter presidium 259 620 kr 255 000 kr 

63 Arbetsgivaravgifter studentombud 253 220 kr 255 000 kr 

63 Arbetsgivaravgifter personal 439 024 kr 435 000 kr 

63 Löneskatt på pensionskostnader 15 000 kr 15 000 kr 

64 Alecta/Collectum 85 000 kr 85 000 kr 

64 Arbetsgivaralliansen 8 000 kr 8 000 kr 

65 Kompetensutveckling 20 000 kr 20 000 kr 

65 Personalvård 25 000 kr 25 000 kr 

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

65 Arbetsmiljö 15 000 kr 15 000 kr 

70 Gemensamma kostnader     

71 Lokalhyra 480 000 kr 480 000 kr 

71 Lokalvård 50 000 kr 60 000 kr 

71 Telefoni 5 000 kr 5 000 kr 

72 Medlemsregister 65 000 kr 65 000 kr 

72 Biljettinköp 50 000 kr 70 000 kr 

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 

72 Kaffeautomatsinköp 0 kr 15 000 kr 

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 

72 Hyra skrivare/kopiator 70 000 kr 6 000 kr 

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

72 Övriga inköp 25 000 kr 25 000 kr 

73 Datorunderhåll 15 000 kr 15 000 kr 

73 Avskrivningar 75 000 kr 90 000 kr 

74 Kortavgifter 40 000 kr 40 000 kr 

74 Bankavgifter 500 kr 500 kr 

74 Övriga finansiella kostnader 500 kr 500 kr 

75 Leasing kårbil 35 000 kr 35 000 kr 

75 Övriga kostnader kårbil 30 000 kr 30 000 kr 

76 Telefoni 500 kr 500 kr 

76 Porto, epost, hemsidor 20 000 kr 15 000 kr 

76 Kontorsmaterial 10 000 kr 10 000 kr 

76 Övriga kostnader kansli 20 000 kr 0 kr 

76 Övriga kostnader 10 000 kr 30 000 kr 
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Post Kostnader Prognos 18/19 Budget 19/20 
80 Organisationsomkostnader     

81 Kårstyrelse, disp 30 000 kr 20 000 kr 

81 Projekt för kårens framtid 100 000 kr 0 kr 

81 Möteskostnader 5 000 kr 5 000 kr 

81 Resor 20 000 kr 20 000 kr 

81 Utbildningsinsatser 30 000 kr 30 000 kr 

81 Kompetensutv. Studentombud 10 000 kr 10 000 kr 

81 Verksamhetsmedel Presidiet 45 000 kr 45 000 kr 

81 Räkmacka 1 000 kr 1 000 kr 

81 Utbildningsfrågor 1 000 kr 3 000 kr 

81 Pedagogiska/Studievägledarpriset 1 000 kr 1 000 kr 

81 Lika villkor 2 000 kr 2 000 kr 

81 Till valnämndens förfogande 10 000 kr 10 000 kr 

82 Verksamhetsmedel kårsektioner 557 000 kr 560 000 kr 

82 Provision försäljning av kårmedlemskap 93 000 kr 95 000 kr 

82 Verksamhetsmedel sektionsnämnden 32 000 kr 30 000 kr 

82 Verksamhetsmedel Akademiska föreningar 10 000 kr 15 000 kr 

83 SFS FUM 25 000 kr 25 000 kr 

83 Medlemsavgift SFS 58 000 kr 60 000 kr 

84 Redovisningstjänster Kempe+KHS 45 000 kr 45 000 kr 

84 Revision 40 000 kr 35 000 kr 

85 IKSU Friskvård studenter 330 000 kr 330 000 kr 

86 Funktionärsregister 37 000 kr 37 000 kr 

86 Kostnader akutlån 500 kr 1 000 kr 

90 Informationskostnader     

91 Kårmedia AB 25 000 kr 25 000 kr 

92 Infomaterial 55 000 kr 60 000 kr 

92 60-årsjubileum 70 000 kr 0 kr 

92 Annonsering/Reklam 30 000 kr 30 000 kr 

92 Kostnader för externa relationer 20 000 kr 20 000 kr 

93 Loppis kostnader 15 000 kr 15 000 kr 

93 Övriga arrangemang 5 000 kr 5 000 kr 

93 Blå Huset: Omkostnader 6 000 kr 0 
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