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Umeå studentkår 
Erik Vikström 
Kårordförande 
070-686 90 10 
 

 

Föredragningslista 
Styrelsemöte nr.1 18/19 

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 

Datum: 2018-06-04 

Tid: 11.00  

Plats: Ringius 

Formalia 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: 

F1 Mötets öppnande  Kårordförande Erik Vikström förklarar mötet öppnat 

 

F2 Mötets behöriga utlysande  Kallelse gick ut 28/5 och handlingar 31/5 

Att anse mötet behörigt utlyst. 

 

F3 Val av justeringspersoner  Att välja en justeringsperson. 

 

F4 Fastställande av föredragningslista  Att fastställa föredragningslistan. 

Meddelande 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande: 

M1 Val av studentombud vid HumSek M1 Erik Vikström 

Beslut 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande och förslag till beslut: 

B1 Förlängt mandat för politisk 
sekreterare 

B1 Erik Vikström 

Nuvarande politiska sekreteraren har meddelat sitt 
intresse att fortsätta med sitt uppdrag även under nästa 
verksamhetsår. Bifogat har kårstyrelsen fått aktuell 
uppdragsbeskrivning för politisk sekreterare. 

Att förlänga mandatperioden för Daniel Theander till 
180701 – 190630. 

 

B2 Val av ansvarig för medlemsnytta B2 Erik Vikström 

Kårstyrelsen har att utse ansvarig för medlemsnytta för 
perioden 180701 – 190630. Bifogat har kårstyrelsen fått 
aktuell uppdragsbeskrivning för ansvarig för 
medlemsnytta. 

Att som ansvarig för medlemsnytta under perioden 
180701 – 190630 utse: 
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B3 Val av firmatecknare  Erik Vikström 

Kårstyrelsen har att utse firmatecknare för Umeå 
studentkår.  

Att utse Erik Vikström, Alexander Haraldh samt 
Marcus Persson till firmatecknare för Umeå studentkår. 

 

B4 Val av kontotecknare  Erik Vikström 

Kårstyrelsen har att utse kontotecknare för Umeå 
studentkår. Kontotecknarna signerar betalningar. 

Att utse Erik Vikström, Stefan Brattlöf samt Veikko 
Karjalainen till kontotecknare för Umeå studentkår. 

 

B5 Datum för höstfullmäktige  Erik Vikström 

Det är kårstyrelsen som kallar till kårfullmäktige. 
Datum för höstens första kårfullmäktige måste därför 
fastställas just nu och i enlighet med kårens stadgar ska 
det förläggas till september månad. 

Att fastställa tid för höstfullmäktige till 26/9 17.15. 

 

F5 Mötets avslutande   
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Ordning 
Daniel Lindblom 
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Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 10
ordf@umeastudentkar.se Sidan 1 av 1

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR VID UMEÅ STUDENTKÅR 
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Ordning 
Daniel Lindblom 
Kårordförande 
2017-12-06 

Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 10
ordf@umeastudentkar.se Sidan 1 av 1

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR VID UMEÅ STUDENTKÅR 

Ansvarig för medlemsnytta 

Ansvarig för medlemsnytta arvoderas motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Arbetet omfattar, men begränsas inte av: 

Övergripande 

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

Universum.

- Att planera och genomföra utbildningar i marknadsföring och medlemsvärvning för

förtroendevalda.

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

fram nya projekt.

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

arrangemang.

- Att utveckla och upprätthålla kontakten med kårsektionerna inom ansvarsområdet.

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

- Att ansvara för löpande kontakt och samarbete med Folkuniversitetet.

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

föreningar.

- Att vara kontaktperson för verksamhetsstipendiet.

- Att ha samordningsansvar kring räkmacka.

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

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

ansvarsområdet.

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

frågor skrivs ner.

- Kontaktperson till Blå Huset.

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

Information 

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

profil hos dessa.

- Ansvar för att informationskanalerna till våra medlemmar fungerar.

- Samordnar framtagandet av informationsmaterial om Umeå studentkårs verksamhet.
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