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PRESIDIET INFORMERAR 

Erik Vikström, ordförande 
 

Vårterminen har börjat på ett väldigt positivt sätt. Halva min mandatperiod har gått, kårstyrelsen 
har träffats och gått igenom den operativa planen som sakta börjar bli avbockad. Det känns som 
att vi är helt i fas och ligger i linje med vart vi bör ligga. Jag är stolt över mina kollegor, personal 
och arvoderade, som gjort ett toppenjobb under höstterminen. Vi har ett stabilt medlemsantal och 
ekonomin ser god ut.  På kåren centralt har vi nu anställt ett nytt studentombud som tar över 
stafettpinnen efter Frida.  Det känns som att alla är hungriga och taggade på vad terminen ska ge!  
Rimligt Initiativ för kåren lyckades med sina största valfrågor redan innan första terminen var slut, 
så nu får vi sätta oss ner tillsammans och fundera på vad vårterminen ska fyllas med för projekt – 
förutom det redan dagliga arbetet. Jag kan tänka mig att ett visst 60 års jubileum kan vara ett sådant 

projekt? 😉  

Och självklart vill jag avsluta med att säga att det känns skönt att vi äntligen har en regering i 
Sverige! Det är ju inte bara vid ett tillfälle som jag nämnt detta i samband med ”Presidiet 
informerar”.  

Jag har vid några andra tillfällen träffat och fikat med vår nya minister för höge utbildning, Matilda 
Ernkrans, och tycker att hon är en väldigt fin och klok politiker. I egenskap av kårordförande för 
en av de större studentkårerna i Sverige vill jag önska henne ett stort lycka till i uppdraget!  

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

- Representerat studenterna vid Umeå Universitet på Kunskapsnoden, Stockholm 24:e 

januari.  

- Deltagit i en workshop om ”interkulturellt perspektiv på undervisning”, anordnad av 

SUHF.  

- Närvarat som ägarombud på årsstämman med Kårmedia AB.  

- Närvarat som studentrepresentant på sammanträden i organen USGS och CEDAR.  

- Gratulerat alla de tre fakulteter som fyllt 50 år under hösten: TekNat, HumFak och 

SamFak.  

- Haft Zoom-möte med Projektet, och förberett inför SFS Medlemsmöte och SFS FUM. 
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Alexander Haraldh, första vice ordförande 

 

GUPP arbetar med att ta fram en ny regelsamling samt revidering av styrdokument och 
policydokument.  

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. Den 26 
februari är temat ”Vad gör kårstyrelsen?”. 

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 

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

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

• Rekrytering av nytt studentombud + intervjuer m.m. 

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

resurs för att öka på kvaliteten av mottagningsutbildningen.  

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

föreningarna.  

• Välkomnande av internationella studenter ”Orientation day”. 

• Hjälpt med SamDoc stagar med Alexander. 

• Handarbete och hjälpt tjänstemän i kårrelaterad städning.  

• Har köpt in soptunna till ringius. 

• Hjälpt Medlemsnytta och ska vara med i language pub 

• Deltagit och stöttat Alexander i tisdagslunch utbilningföreläsningen. 

ÅTERAPPORTERING FRÅN MÖTEN: 
  

• Studiesociala samverkansgruppen: 

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

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

  

• Mottagningsgruppen 

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

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

Lite prat om hur vi kan ta närvaro när vi kommer ha så jäkla många med. 

  

Har fått med vår teatergrupp som ska ta fram 4st filmer till mottagningsgruppens 
förfogande i syfte att diversifiera och utveckla resurserna som mottagningsgruppen 
har i sin verktygslåda. Planering  
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ÖVRIGT: 
Möte med en med som var intresserad att arrangera en föreläsning inom ramen för 
likavillkor, med föreläsare som kommer från Sydafrika. Ämne kring entreprenörskap i 
en mansdominerad branch och hur som mörkhyad kvinna kan tackla detta. Har frågad 
lite HHUS om detta och det var intresserade. 

  

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

  

Varit vikarie på ett av Emilias möten med HumFak.  
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Solya Halleros, medlemsnytta 
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U1_1 - Beslut fattade i arbetsutskottet 
 

19-01-25 
 

Presidiebeslut  Marcus Persson har beslutat 

Att ge ut ett akutlån. 

Beslut: Att inte besvara följande remisser: 

FS 2018/2418: Remiss - SIS-Remiss 17866 Femårsöversyn - IT-standarder 
för Lärande  

FS 2019/64: Remiss - Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierat 
vete  

FS 2019/149: Remiss - Ordlista för naturvårdande skötsel av skog  

Att ge Marcus Persson ansvaret för följadne remiss: 

FS 2019/97: Remiss - Universitets- och högskolerådets föreskrifter  
om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval  

Att skicka följande remiss till SFS: 

FS 2019/112: Remiss - Riksrevisionens granskningsrapport. 
Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades - intentioner och 
måluppfyllelse 

Att skicka in remissvar för konstnärligt campus enligt bilaga B2. (I 
handlingarna U1_2) 

Att bordlägga punkterna ”sponsring av spex” samt ”jubileumsveckan” till 
nästa möte där även medlemsnytta blir inbjuden. 

Att i samverkan med NTK och UMS utse Nelly Fernström till 
studentrepresentant i expertgruppen för projektet reell kompetens 2019. 

19-02-01 
 

Presidiebeslut: Marcus Persson har beslutat 

Att inte besvara remissen FS 2019/97: Remiss - Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat 
högskoleprovsresultat vid urval. 

Att neka en ansökan till akutlån. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutar  

Att ge Erik Vikström ansvaret för följande remisser: 

mailto:polsek@umeastudentkar.se
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Visionsarbetet  

FS 2019/250: Remiss - Förslag till gemensamt ramverk för 
lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
forskning 

 

mailto:polsek@umeastudentkar.se
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Yttrande angående remiss – En konstnärlig profil för universitetet 
 

Umeå studentkår ser positivt på att åtgärder tas för att stärka de konstnärliga verksamheterna vid 
Umeå universitet. Naturligtvis bör konstnärligt campus ligga i framkant när det kommer till både 
utbildning och forskning. De konstnärliga utbildningarna ska fortsätta vara attraktiva för 
studenterna, samt ge dessa den utbildning de förtjänar. De nuvarande förbättringsförslagen ger 
dock inga konkreta förslag på hur detta ska uppnås eller vilka problem det är man vill åtgärda, utan 
endast en förändring i organisationsstrukturen. Då inga problem löses endast genom att flytta på 
dem, anser Umeå studentkår att mer förberedelse krävs inför en flytt av det slag som föreslås.  

 

Då studenterna under Umeå studentkårs verksamhetsområde i enlighet med punkt 1 i det 
preciserade förändringsförslaget kommer att förbli på den humanistiska fakulteten, kommer de 
troligtvis inte att märka av större förändringar. I samband med punkt 2 kommer även 
kårföreningarna för arkitektur och design flyttas från NTK till Umeå studentkår, och i det kan man 
ur ett studentfackligt perspektiv se ett antal möjligheter. Studenterna vid konsthögskolan har länge 
varit ensamma på Konstnärligt campus som kårförening under Umeå studentkår. Därmed finns 
möjligheten att efter flytten bygga ett aktivt och hållbart kårengagemang som stärker den 
studenträttsliga rösten och kvalitetssäkringen på konstnärligt campus.   

 

Utbildningarna på konstnärligt campus har sina problem, vilket tydligt framgår i det pågående 
arbetet med studentkårsskrivelsen. Dessutom finns inga satsningar för fysisk eller psykisk hälsa i 
den krävande miljö som en konstnärlig utbildning innebär. Utbildningarna har inte diskuterats i 
projektgruppen, och den studentenkät som från början varit med i projektplanen gjordes aldrig. 
Studenterna kommer som sagt inte att märka av fakultetsflytten i sina utbildningar, vilket 
poängteras i punkt 3, men förhoppningsvis kommer det efterföljande arbetet att ta dem i 
beaktning.   

 

Projektgruppen har heller inte kommit fram till konkreta förslag på vilken riktning som arbetet bör 
ta efter fakultetsflytten. Att flytta verksamheterna är naturligtvis inte i sig en lösning på problemen, 
utan det viktiga är det som händer därefter. För att göra övergången så smidig som möjligt och för 
att försäkra att projektarbetet fortsätter, bör vissa riktlinjer vara satta innan flytten sker. Det 
beredande organ som föreslås i punkt 7 är en förutsättning för verksamheternas gemensamma 
utveckling, men vi kan inte lägga ansvaret för projektets rättfärdigande på denna ännu ej existerande 
grupps axlar. Risken är då att arbetet stannar av. 

 

Under projektets gång har det framkommit att verksamheterna har en mängd uppfattningar om 
vad de har för utmaningar i dagsläget och vad som skulle behöva göras för att klara av dem. För 
att sammanställa dessa och komma fram till en gemensam väg framåt behövs mer tid än det 
projektgruppen fått till sitt förfogande. Umeå studentkår föreslår att detta förberedande arbete 
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förlängs i detta syfte. Antingen i samma form som hittills eller en annan beroende på vad de berörda 
verksamheterna anser passande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Barsk 

Studentombud för humanistiska sektionen vid Umeå Studentkår 2018/2019 
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JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 

Denna jämställdhetspolicy har till syfte att fungera som styrdokument för Umeå studentkårs 
jämställdhetsarbete. Vägen till en jämställd universitetsvärld är en process och en viktig del i denna 
är att integrera jämställdhetsarbetet i Umeå studentkårs samtliga verksamheter i enlighet med de 
principer som fastslås i denna policy. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar. 

Bakgrund 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 
alla väsentliga områden i livet. Studietiden är utan tvekan en väsentlig del av livet, vilket gör att en 
jämställd universitetsvärld bör vara något självklart. Vi på Umeå studentkår ska sträva efter att alla 
ska känna sig välkomna oberoende av genus. 

Vi på Umeå studentkår anser att bristande jämställdhet inte enbart är ett demokratiskt problem 
utan också ett betydande kvalitetsproblem. Mångfald inom studentgruppen, däribland 
könsfördelning, bidrar bland annat till olika synsätt på utbildningen, dess innehåll tillika i 
diskussioner i koppling till undervisningen. Genom att motverka en homogen syn på 
utbildningsfrågor och utbildningens innehåll kommer det på sikt avspeglas i resterande samhälle. 

  

Umeå studentkår, dess sektioner och föreningar ska verka för att: 

− Ingen student ska uppleva sig missgynnad på grund av sin könstillhörighet. 

− Inkludera och uppmuntra studenter i/till jämställdhetsarbete. 

− Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och universitetets informationsmaterial. 

− Umeå studentkårs informationsmaterial har ett könsneutralt språkbruk. 

− Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. 

− Genus diskuteras under överlämningar. 

− Lyfta genusperspektiv i samtal med fakultet/institution. 

− Genomföra översyn av könsfördelning inom styrelser/utskott. 

− Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla kårens arrangemang. 

− Ett inkluderande samtalsklimat är en självklarhet i alla kårens sammanhang 

− Campus upplevs som ett tryggt tillhåll för alla dess studenter. 

− Varje förening har ett studerandearbetsmiljöombud som kan ta emot arbetsmiljöfrågor 
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För att nå ett mer jämställt universitet krävs ett aktivt arbete. Denna jämställdhetspolicy har till 
syfte att fungera som styrdokument för Umeå studentkårs jämställdhetsarbete. Vägen till en 
jämställd universitetsvärld är en process. En viktig del i denna process är att integrera 
jämställdhetsarbetet i Umeå studentkårs samtliga verksamheter i enlighet med de principer som 
fastslås i denna policy. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar.  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. Studietiden är utan tvekan en väsentlig del av livet, vilket gör 
att en jämställd universitetsvärld bör vara något självklart – så är det dessvärre inte idag.  

Jämställdhet avgränsas till maktförhållandet mellan kvinnor som grupp och män som grupp, 
vilket är heteronormativt och problematiskt för de som inte definierar sig efter dessa 
könsidentiteter. Ifrågasättandet av könsmaktsordningen, genom jämställdhetsarbete, är dock 
viktigt i strävan efter ett samhälle utan förlegade könsroller och snäva könsidentiteter.  

Rådande könsmaktsordningen skapar reella och informella hinder för kvinnor att avancera inom 
universitetsvärlden. Något som visas tydligt i statistiken för Umeå universitet från 2012 där 
könsfördelningen skiljer sig beroende på utbildningsnivå: 

 Antal studenter inom grundutbildning:  32 955 varav 61 % kvinnor 

 Antal studenter inom forskarutbildning:  1 270 varav 52 % kvinnor 

 Antal lärare/forskare:   2 146 varav 45 % kvinnor 

 Antal professorer:    392 varav 27 % kvinnor  

Brist på jämställdhet är inte enbart ett demokratiskt problem utan också ett betydande 
kvalitetsproblem. Mångfald inom studentgruppen, däribland könsfördelning, bidrar bland annat 
till olika synsätt på utbildningen, dess innehåll tillika i diskussioner i koppling till undervisningen. 
Genom att motverka en homogen syn på utbildningsfrågor och utbildningens innehåll kommer 
det på sikt avspeglas i resterande samhälle.   

Under studietiden formas studentens värderingar och förhållningssätt för att sedan följa hen 
genom hela livet. Då studenter är en väsentlig del av samhället och dess utveckling är det av 
oerhörd vikt att den akademiska världen tar sitt ansvar gällande jämställdhet.  
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Umeå studentkår på central nivå ska verka för att förändra maktstrukturer knutna till kön genom 
att bedriva påverkansarbete.  

Umeå studentkår ska verka för att: 

 Inkludera och uppmuntra studenter i/till jämställdhetsarbete. 

 Uppmärksamma internationella kvinnodagen. 

 Utjämna snedvridna könsfördelningar på samtliga utbildningar. 

 Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation. 

 Umeå studentkårs informationsmaterial har ett könsneutralt språkbruk. 

 Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. 

 Erbjuda kårstyrelsens ledamöter utbildning inom genus. 

 Samtliga presidialer utbildas inom genus. 

Umeå studentkårs sektioner och föreningar kan bidra till stärkt jämställdhet på flera sätt.  

Kårsektioner och kårföreningar bidrar till stärkt jämställdhet genom: 

 Löpande påverkansarbete kring genusperspektiv inom utbildning mot fakultet/institution. 

 Översyn av könsfördelning inom styrelse/utskott. 

 Översyn av aktiviteter under mottagningsverksamhet. 

 Föreningars studerandearbetsmiljöombud som företräder studenter inom bland annat 
psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Umeå studentkårs mottagningsverksamhet regleras av en mottagningspolicy. Där står det att 
ingen form av kränkning eller diskriminering accepteras.  

Umeå studentkår anordnar årligen en mottagningsutbildning för generaler och faddrar, denna ska 
uppmärksamma hur mottagningen ska genomsyras av ett bra genusperspektiv samt hur sexism 
ska bemötas och motverkas.  

Umeå studentkår ska verka för att: 

 Samtliga mottagningsaktiviteter genomförs utan kränkande inslag och diskriminering. 
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Trakasserier på grund av kön är en av fem diskrimineringsgrunder som regleras i 
diskrimineringslagstiftningen. Sexuella trakasserier är handling och uppträdande av sexuell natur 
som kränker en annan person. Det är alltid den utsatte som avgör vad som är kränkande.  

Både män och kvinnor utsätts för trakasserier men i de flesta fall handlar det om män som 
trakasserar kvinnor. Då det handlar om ett maktmissbruk från förövarens sida är det således en 
viktig jämställdhetsfråga.  

Umeå studentkår ska: 

 Kraftfullt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks. 
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ARBETSORDNING FÖR KÅRSTYRELSEN 
Umeå studentkårs kårstyrelse är studentkårens verkställande organ, och har som uppgift att leda 
dess verksamhet i enlighet med kårfullmäktiges beslut och i överensstämmelse med stadgarna. 

Denna ordning är fastställd av kårstyrelsen den XXXXX. Med denna ordnings fastställande upphör 
Arbetsordning för kårstyrelsen, fastställd av kårstyrelsen den 12 maj 2015, att gälla. 

Kårstyrelsens sammanträden 
Kårstyrelsen bör sammanträda en gång per månad under perioden augusti–juni. Kallelse till 
kårstyrelsesammanträdena 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 studentkårens ordförande och en 
för varje sammanträde utsedd justeringsperson. Protokollet förs av för sammanträdet vald 
mötessekreterare. Sammanträdena leds av kårordföranden, alternativt en vice kårordförande enligt 
särskild ordning om kårordförande inte kan närvara.  

Vid kårstyrelsesammanträdena svarar styrelsen särskilt för att 

- verkställa kårfullmäktiges beslut. 

- utse studeranderepresentanter i de fall antalet nominerade överstiger antalet platser. 

- bereda de frågor som ska behandlas av kårfullmäktige samt i förekommande fall besluta 

om beslutsförslag. 

Därutöver svarar kårstyrelsen för att årligen 

- fastställa skriftliga regler för attestering. 

I övrigt ansvarar 

- arbetsutskottet för att rapportera om fattade beslut. 

- presidialer för att informera om verksamheten inom respektive verksamhetsområde. 

- sektionerna för att informera om verksamheten inom respektive sektion. 

Beslut 
Kårstyrelsen ska sträva att agera deliberativt1, om skilda meningar förekommer bland de närvarande 
bör en lösnings hittas så att så många som möjligt kan acceptera slutligen fattat beslut. I det fall så 
kräver ska dock beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har kårordföranden 
utslagsröst. 

För personfrågor kan omröstning ske med slutna sedlar om ledamot så begär. Vid lika röstetal 
avgör lotten. 

                                                 

1 Deliberativt samtal enligt Nationalencyklopedin (24 april 2015): ”Olika åsikter får komma till uttryck i en anda av 
tolerans, respekt och strävan att komma överens, och auktoriteter ifrågasätts.” 
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Slutna förhandlingar 

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

Kårstyrelsens sammansättning 
Kårstyrelsen är beslutsmässig om minst fem röstberättigade ledamöter är närvarande. En ledamot 
anses inte vara närvarande om hen deltar genom digitala hjälpmedel eftersom ledamoten inte kan 
delta i omröstningar med slutna sedlar.  

Följande är i kårstyrelsen ledamöter med närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt: 

- Kårordförande 
- 1:a vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor 
- 2:a vice kårordförande med ansvar för arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor 
- En ledamot med ansvar för internationalisering- och medlemsfrågor 
- Fem övriga ledamöter 

 
Ständigt adjungerade till kårstyrelsens sammanträden, dock utan rösträtt är 

- En representant från varje kårsektion 

- Umeå studentkårs revisorer och inspektorer 

Kårstyrelsen har dessutom möjlighet att adjungera medlemmar och/eller sakkunniga med yttrande- 
och förslagsrätt för ett sammanträde eller ett särskilt ärende.  
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ARBETSORDNING FÖR KÅRSTYRELSEN 
Umeå studentkårs kårstyrelse är studentkårens verkställande organ, och har som uppgift att leda 

dess verksamhet.1 Denna arbetsordning beskriver dess arbete. 

Denna ordning är fastställd av kårstyrelsen den 12 maj 2015. Med denna ordnings fastställande 

upphör Arbetsordning för Umeå Studentkårs styrelse, fastställd av kårstyrelsen den 3 mars 2004, att 

gälla. 

Kårstyrelsens sammanträden 
Kårstyrelsen bör sammanträda en gång per månad under perioden augusti–juni. Kallelse till 

kårstyrelsesammanträdena 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 studentkårens ordförande och en 

för varje sammanträde utsedd justeringsperson. Protokollet förs av organisationssekreteraren, om 

inte kårstyrelsen för särskilt möte eller ärende beslutar annat. Sammanträdena leds av 

kårordföranden, eller vid dennes frånfälle en vice kårordförande enligt särskild ordning. 

Vid kårstyrelsesammanträdena svarar styrelsen särskilt för att 

- verkställa kårfullmäktiges beslut. 

- utse studeranderepresentanter i de fall antalet nominerade överstiger antalet platser. 

- bereda de frågor som ska behandlas av kårfullmäktige samt i förekommande fall besluta 

om beslutsförslag. 

Därutöver svarar kårstyrelsen för att årligen 

- fastställa skriftliga regler för attestering. 

I övrigt ansvarar 

- arbetsutskottet för att rapportera om fattade beslut. 

- presidialer för att informera om verksamheten inom respektive verksamhetsområde. 

- sektionerna för att informera om verksamheten inom respektive sektion. 

1 11 kap. 1 § Umeå studentkårs stadgar. 
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Beslut 

Kårstyrelsen ska sträva att agera deliberativt2 – om skilda meningar förekommer bland de 

närvarande bör en lösnings hittas så att så många som möjligt kan acceptera slutligen fattat beslut. 

I det fall så kräver ska dock beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har 

kårordföranden utslagsröst. 

För personfrågor kan omröstning ske med slutna sedlar om ledamot så begär. Vid lika röstetal avgör 

lotten. 

Slutna förhandlingar 

Om kårstyrelsen så beslutar kan särskild fråga behandlas bakom slutna dörrar. I det fall så sker ska 

särskilt protokoll upprättas för de frågor som behandlas slutet. 

Kårstyrelsens sammansättning 
Kårstyrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter med rösträtt är närvarande. 

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

- Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor 

- Vice kårordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor 

- Fyra övriga ledamöter valda av kårfullmäktige. 

I det fall en eller flera av ovanstående inte är närvarande när beslut ska fattas träder motsvarande 

antal ersättare valda av kårfullmäktige in i dessas ställe, i den ordning ersättarna är valda. 

Ledamöter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
- Fem ersättare valda av kårfullmäktige. 

- Kårsektionsordföranden eller annan representant från vardera kårsektion. 

- Gruppledaren eller annan representant från vardera i kårfullmäktige representerad lista. 

Övriga med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
- Umeå studentkårs revisorer. 

- Umeå studentkårs inspektorer. 

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

                                                 

2 Deliberativt samtal enligt Nationalencyklopedin (24 april 2015): ”Olika åsikter får komma till uttryck i en anda av 

tolerans, respekt och strävan att komma överens, och auktoriteter ifrågasätts.” 
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- Organisationssekreteraren, om inte kårstyrelsen för särskilt möte eller ärende beslutar 

annorlunda. 



Budget för verksamhetsåret 1819
Konto Intäkter Budget  1/7-31/12 Utfall 1/7-31/12 Budget 18/19 Revidering 18/19

Medlemsavgifter

3010 Enterminsmedlemskap: Campus 245 100 kr 249 320 kr 430 000 kr 430 000 kr

3014 Flerterminsmedlemskap: Campus 560 000 kr 570 683 kr 1 120 000 kr 1 120 000 kr

3013 Enterminsmedlemskap: Distans 28 600 kr 27 300 kr 55 000 kr 55 000 kr

3015 Flerterminsmedlemskap: Distans 46 750 kr 46 899 kr 85 000 kr 85 000 kr

3011 Alumnimedlemskap 16 250 kr 6 900 kr 25 000 kr 25 000 kr

3012 Baskort utan medlemskap 16 250 kr 9 490 kr 25 000 kr 25 000 kr

Summa medlemsavgifter 912 950 kr 910 592 kr 1 740 000 kr 1 740 000 kr

Kårstatusrelaterade intäkter

3110 Statsanslag 567 500 kr 567 088 kr 1 135 000 kr 1 140 000 kr

3120 Tjänsteköp från Umeå universitet 644 500 kr 665 439 kr 1 289 000 kr 1 295 000 kr

3130 Tjänsteköp från fakulteter/lärarhögskolan 730 000 kr 729 992 kr 1 460 000 kr 1 468 000 kr

Summa kårstatusrelaterade intäkter 1 942 000 kr 1 962 519 kr 3 884 000 kr 3 903 000 kr

Tjänsteintäkter

3610 Tjänsteköp 275 000 kr 276 925 kr 275 000 kr 275 000 kr

3630 Samarbeten 368 000 kr 390 000 kr 460 000 kr 460 000 kr

3620 Lönebidrag 100 000 kr 106 339 kr 250 000 kr 250 000 kr

3845 Externa relationer/ reklam 18 000 kr 7 278 kr 120 000 kr 120 000 kr

Summa tjänsteintäkter 761 000 kr 780 542 kr 1 105 000 kr 1 105 000 kr

Övriga intäkter

3530 Övrigt 5 500 kr 3 455 kr 10 000 kr 10 000 kr

3547 Loppis 17 500 kr 19 578 kr 35 000 kr 35 000 kr

Försäljning kårexpeditionen 72 000 kr 82 109 kr 160 000 kr 160 000 kr

2851 Kårobligatoriefonden 0 kr 0 kr 37 015 kr 37 015 kr

8020 Finansiella intäkter 20 000 kr 44 394 kr 20 000 kr 20 000 kr

3800 Hyresintäkter 32 500 kr 80 518 kr 65 000 kr 65 000 kr

Summa övriga intäkter 147 500 kr 230 054 kr 327 015 kr 327 015 kr

Summa intäkter 3 763 450 kr 3 883 706 kr 7 056 015 kr 7 075 015 kr

Kommentar avseende 3110, 3120, 3130:
Justering i enlighet med tjänsteköpsavtal 



Konto Kostnader Budget  1/7-31/12 Utfall 1/7-31/12 Budget 18/19 Revidering 18/19

Personal

5012 Löner, tillvidareanställda 721 606 kr 725 203 kr 1 503 345 kr 1 503 345 kr

5020 Löner, timanställda 17 500 kr 10 920 kr 25 000 kr 25 000 kr

5600 Arbetsgivaravgifter 236 093 kr 205 603 kr 454 024 kr 454 024 kr

Summa personal 975 198 kr 941 726 kr 1 982 369 kr 1 982 369 kr

Personalomkostnader

5710 Alecta/Collectum 42 500 kr 33 270 kr 85 000 kr 85 000 kr

7310 Kompetensutveckling 3 750 kr 312 kr 15 000 kr 15 000 kr

7320 Personalvård 12 500 kr 14 158 kr 25 000 kr 25 000 kr

7321 Företags/ Friskvård 37 500 kr 40 741 kr 25 000 kr 25 000 kr

7322 Arbetsmiljö 22 500 kr 5 441 kr 45 000 kr 15 000 kr

7330 Arbetsgivaralliansen 0 kr 0 kr 10 000 kr 10 000 kr

Summa personalomkostnader 118 750 kr 93 922 kr 205 000 kr 175 000 kr

Kansli

7111 Medlemsregister 32 500 kr 27 175 kr 65 000 kr 65 000 kr

7112 Porto / epost 10 000 kr 8 537 kr 20 000 kr 20 000 kr

7120 Mottagaravgifter/ Bankavg. 26 000 kr 21 925 kr 40 000 kr 40 000 kr

7147 Loppis 7 500 kr 5 720 kr 15 000 kr 15 000 kr

Inköp kårexpeditionen 67 500 kr 17 405 kr 135 000 kr 135 000 kr

7140 Övriga kostnader kansli 11 000 kr 7 428 kr 20 000 kr 20 000 kr

Summa kansli 154 500 kr 88 191 kr 295 000 kr 295 000 kr

Gemensamma kostnader

7510 Lokalhyra 245 000 kr 233 927 kr 490 000 kr 480 000 kr

7520 Telefoni 5 000 kr 5 219 kr 5 000 kr 5 000 kr

7540 Kontorsmaterial 5 000 kr 3 349 kr 10 000 kr 10 000 kr

7545 Kopiering/utskrifter 32 500 kr 42 423 kr 65 000 kr 55 000 kr

7560 Datorunderhåll/serverhyra 30 000 kr 4 440 kr 60 000 kr 15 000 kr

7810 Avskrivningar inventarier/maskiner 0 kr 29 528 kr 75 000 kr

7580 Övriga kostnader 5 000 kr 1 786 kr 10 000 kr 10 000 kr

7590 Lokalvård 12 500 kr 13 431 kr 50 000 kr 50 000 kr

Summa gemensamma kostnader 335 000 kr 334 103 kr 690 000 kr 700 000 kr

Kommentar avseende 7322:
Då avskrivningar av inventarier får ett eget 
kostnadskonto, så kan denna post skrivas
ned och fokusera på inköp för förbättrad 
arbetsmiljö.

Kommentar avseende ny post, 7810:
Avskrivningar har tidigare år enbart följt 
med i årsredovisningen och inbegriper 
avskrivningar på inventarier i form av 
möbler, datorer, skrivare osv..

Kommentar avseende 7560:
Då avskrivningar får ett eget kostnadskonto 
så läggs enbart mindre inköp på denna post.

Kommentar avseende 7510:
Mindre nedskrivning, anpassning till korrekt
hyra.

Kommentar avseende 7545:
Kostnaden för skrivaren flyttas till 7810 då 
kåren har tecknat ett nytt, förmånligt avtal där 



Konto Kostnader Budget  1/7-31/12 Utfall 1/7-31/12 Budget 18/19 Revidering 18/19

Förtroendevalda

5050 Arvode, presidium 413 145 kr 403 472 kr 826 290 kr 826 290 kr

5052 Arvode, studentombud 402 960 kr 402 960 kr 805 920 kr 805 920 kr

5650 Arbetsgivaravgifter 256 420 kr 253 384 kr 512 840 kr 512 840 kr

Summa förtroendevalda 1 072 525 kr 1 059 816 kr 2 145 050 kr 2 145 050 kr

Organisationsomkostnader

6005 Kårstyrelse, disp 15 000 kr 8 483 kr 30 000 kr 30 000 kr

6666 Projekt för kårens framtid 100 000 kr 0 kr 200 000 kr 150 000 kr

6006 Möteskostnader 2 500 kr 1 014 kr 5 000 kr 5 000 kr

7530 Resor 10 000 kr 4 927 kr 20 000 kr 20 000 kr

6004 Mottagningsutbildning 3 000 kr 0 kr 30 000 kr 30 000 kr

6010 Funktionärsregister 7 400 kr 5 626 kr 37 000 kr 37 000 kr

6003 Kompetensutv. Utb.bevakare 6 500 kr 0 kr 10 000 kr 10 000 kr

6012 Verksamhetsmedel Presidiet 25 000 kr 21 254 kr 50 000 kr 50 000 kr

6016 Kårbil 21 000 kr 18 906 kr 35 000 kr 35 000 kr

6019 SFS 10 000 kr 13 285 kr 25 000 kr 25 000 kr

7575 Redovisningstjänster Kempe+KHS 22 500 kr 22 126 kr 45 000 kr 45 000 kr

7570 Revision 0 kr -875 kr 20 000 kr 20 000 kr

7915 IKSU Friskvård studenter 165 000 kr 165 000 kr 330 000 kr 330 000 kr

Summa organisationsomkostnader 387 900 kr 259 746 kr 837 000 kr 787 000 kr

Informationskostnader

6812 Kårmedia AB 25 000 kr 26 441 kr 25 000 kr 25 000 kr

6810 Infomaterial 36 000 kr 20 878 kr 60 000 kr 60 000 kr

60-årsjubileum 0 kr 0 kr 20 000 kr 70 000 kr

6811 Annonsering/Reklam 24 000 kr 1 629 kr 30 000 kr 30 000 kr

Summa informationskostnader 85 000 kr 48 948 kr 135 000 kr 185 000 kr

Verksamhetsstöd

6960 Verksamhetsmedel kårsektioner 250 650 kr 254 590 kr 557 000 kr 557 000 kr

3020 Provision försäljning av kårmedlemskap 76 950 kr 78 102 kr 95 000 kr 95 000 kr

6014 Verksamhetsmedel sektionsnämnden 9 000 kr 19 732 kr 30 000 kr 30 000 kr

6015 Verksamhetsmedel Akademiska föreningar 0 kr 0 kr 10 000 kr 10 000 kr

6513 Kostnader akutlån 250 kr -1 047 kr 500 kr 500 kr

7117 Medlemsavgift SFS 0 kr 0 kr 55 000 kr 55 000 kr

Summa verksamhetsstöd 336 850 kr 351 377 kr 747 500 kr 747 500 kr

Kommentar avseende 6666:
Medel flyttas till jubileet.

Kommentar avseende jubileum:
Ökad satsning på jubileet.
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Bostäder

7650 Blå huset: Hyreskostnad 0 kr 0 kr 0 kr

7655 Blå Huset: Omkostnader 10 000 kr 4 435 kr 10 000 kr 5 000 kr

Summa bostäder 10 000 kr 4 435 kr 10 000 kr 5 000 kr

Kårval

7719 Till valnämndens förfogande 1 000 kr 1 678 kr 5 000 kr 10 000 kr

Summa kårval 1 000 kr 1 678 kr 5 000 kr 10 000 kr

Summa kostnader 3 476 723 kr 3 183 942 kr 7 051 920 kr 7 031 920 kr

Preliminärt resultat 286 727 kr 699 764 kr 4 095 kr 43 095 kr

Kommentar avseende 7655:
Inga fler utgifter väntar.

Kommentar avseende 7719:
Viktigt att ha en något utökad budget då det 
är ett nytt kårval som genomförs.



 
2019-01-25 
Underlag 
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KOMMENTARER AVSEENDE HALVÅRSUPPFÖLJNING AV BUDGET 18/19 

Intäkter 
Rubrik Kommentar 

Medlemsavgifter Följer budgeten väl. 

Kårstatusrelaterade 
intäkter 

Följer budgeten väl, däremot så har vi ännu ej fått slutsiffrorna för 
2018, vilket kan påverka posten något då en efterjustering ibland 
görs baserat på föregående års studentantal. 

Tjänsteintäkter Följer överlag budget väl. Externa relationer ligger något lågt, 
dock så väntas högre intäkter under våren, så posten ska 
förhoppningsvis komma ikapp budget de kommande månaderna. 

Övriga intäkter Ligger väsentligt bättre till än budget, främst på grund av något 
högre försäljning än beräknat, de finansiella intäkterna från 
fondportföljen ligger högre än budget samt att vi har fått en del 
hyresintäkter från Blå Huset under hösten som ej fanns med i 
budget. 
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Kostnader 
Rubrik Kommentar 

Personal Något lägre kostnad på grund av främst lägre arbetsgivaravgifter 
då delar av personalstyrkan har nått pensionsålder. 

Personalomkostnader Det är främst posten arbetsmiljö/inventarier som ligger väldigt 
lågt då fler inköp numera läggs som avskrivningar 

Kansli Framförallt så har inköpskostnaderna legat mycket lågt då vi hade 
kvar biobiljetter från verksamhetsåret 17/18. Nya inköp kommer 
dock göras vilket medför en ökad inköpskostnad under våren. 

Gemensamma kostnader Det mesta följer budget väl. En ny skrivare är inköpt, men årets 
totalkostnad kommer ändå inte bli högre än budget då fler 
utskrifter från externa parter har gjorts och därmed ligger 
intäkterna för våren högre är beräknat. 

En större del av datorinköpen skrivs av över en treårsperiod 
vilket gör att de bokförs under 7810 istället. 

Kontot 7810 är ett avskrivningskonto som tidigare år inte har 
synts i budgeten utan har endast tagits med när årsredovisningen 
skapats. Förslaget är att posten ska in i ordinarie budgetarbete 
och att fler inköp som bör avskrivas, också ska bokföras på detta 
konto. 

Förtroendevalda Följer budgeten väl. Dock så kommer främst arvodeskostnaden 
för studentombud under våren vara något lägre än budget då vi 
har ett par studentombud som går ner i tid vid två tillfällen under 
terminen. 

Organisationsomkostnader Denna post är ofta svår att budgetera då mycket variationer kan 
ske inom den. Kontot 6019 ligger något högre än budget då det 
bland annat har varit medlemsmöte i Umeå under hösten samt 
många resor kopplade till SFS eller dess interna samarbetsorgan. 
Kontot förväntas dock följa budget väl sett över hela året.  

Noterbart är att inga medel från konto 6666 hittills har använts 
och i budgetrevideringen föreslås en omprioritering från konto 
6666 till 60-årsjubileet. 

Informationskostnader Ligger lägre än budget, däremot så väntas högre utgifter under 
våren på grund av jubileet. 

Verksamhetsstöd Följer budget väl. 

Bostäder Något lägre än budget. 

Kostnader kårval Följer budget väl. 
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Halvårsresultat 
Halvårsutfallet ligger väsentligt bättre (+413 037 kr) än halvårsbudgeten, däremot så kan stora 
svängningar ske under våren, särskilt om t.ex. kontot 6666: Projekt för kårens framtid börjar 
användas fullt ut. Överlag ser ekonomin däremot väldigt bra ut och det mesta pekar mot ännu ett 
år med ett överskott. 
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