2018-09-11
Remiss
Erik Vikström

FÖRSLAG OM REVIDERING AV UMEÅ STUDENTKÅRS STADGAR
Bakgrund
När Umeå studentkår bildades 16 april 1959, var kårens sektioner grunden för hela kårens
verksamhet. Det var i kårsektionerna medlemmarna organiserade sig och det var också
kårsektionerna som tids nog skulle komma att utgöra kårens högsta beslutande organ,
kårfullmäktige.
1969 förändrades kårens struktur i grunden då kårpartier istället kom att utgöra kårfullmäktige.
Detta var på många vis en produkt av sin tid, kåren var helt enkelt i en period av stor politisk
aktivitet och även kåren skulle komma att utgöra en plats där både nationell och lokal partipolitik
kom att debatteras. Kårsektionerna levde också en allt mer tynande tillvaro under denna period.
Under stora delar av 2000-talet har kåren och samhället runtom åter förändrats. Kårens sektioner
och föreningar är numera starka organisationer som är länken till medlemmarna men också i
arbetet med de flesta utbildningsfrågorna. Detta har ytterligare förstärks sedan medlemskapet i
kåren blev frivilligt: vi har helt enkelt blivit en organisation som behöver vara ännu närmre den
enskilda studenten.
Umeå studentkår behöver därför gå igenom en ny reform för att bättre passa till den tid vi nu
lever i. Vi behöver skapa en organisation där medlemmarna, genom sina kårföreningar och
därmed kårsektioner, sätter agendan för vad kåren ska arbeta med. Vi behöver vara en
organisation som är representativa för de utbildningar vi företräder och som har kortare
kommunikationsvägar i vårt studentfackliga arbete.
Med anledning av detta kommer här ett stadgerevideringsförslag med en inledande del som
beskriver förslaget i övergripande drag samt en del som förklarar ändringsförslag i enskilda
kapitel. Som bilaga 1 till detta förslag återfinns revideringsförslaget i sin helhet.

Förslaget i övergripande drag
I det förslag som nu lämnas övergår styrningen från att ha haft en modell där kårlistor kandiderar
med olika plattformar, till en modell där enskilda kandidater väljs in i kårfullmäktige, fördelade
efter valkretsar. Varje kårsektion utgör en valkrets och det genomförs en mandatfördelning som
tilldelar varje valkrets ett visst antal platser, mandat, i kårfullmäktige. Allting samordnas av en
valberedning, utsedd av kårfullmäktige.
Kårfullmäktige föreslås utökas, från dagens 31 ledamotsplatser, till 35, detta för att tillgodose det
antal valkretsar som kommer finnas.
Umeå studentkår har i dagsläget 7 kårsektioner och därmed är alltså förslaget att kåren i den nya
modellen kommer att ha 7 valkretsar. Nedan återges varje kårsektion med medlems- och
studentantal för verksamhetsåret 17/18:
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Kårsektion

Medlemsantal 17/18

Studentantal 17/18

BetSek

774

1890

SamSek

1006

2882

HHUS

845

1527

JF

335

851

HumSek

566

3476

UmPe

783

1937

DokSek

144

171

För att fördela de 35 ledamotsplatserna i kårfullmäktige, föreslås en tredelad modell där
valkretsarna (kårsektionerna) tilldelas både garantimandat, ledamotsmandat och studentmandat
enligt följande:
-

Varje valkrets tilldelas 2 garantimandat. Då vi har 7 valkretsar så medför detta att 14 av de
35 platserna i kårfullmäktige blir garantimandat.

-

I nästa steg så fördelas 14 medlemsmandat baserade på medlemsantalet för
kårsektionerna under föregående kalenderår. I exemplet ovan så har vi använt siffrorna
från föregående verksamhetsår men de ger en bild av läget avseende antalet medlemmar.
För att fördela dessa mandat används jämkade uddatalsmetoden, samma metod som i
dagsläget används för att fördela mandat i kårvalet. Detta ger att vi nu har fördelat 28 av
de 35 platserna i kårfullmäktige.

-

Resterande 7 platser i kårfullmäktige fördelas som studentmandat baserade på
studentantalet för kårsektionerna under föregående kalenderår. Även här har vi i exemplet
ovan använt oss av föregående verksamhetsårs siffror.

När de 35 platserna i kårfullmäktige har blivit fördelade så blir nästa steg att hämta in kandidater
till kårvalet. Nominering och val föreslås därför ske på följande vis:
-

Varje kårsektion åläggs att nominera in minst 2 kandidater till valet i sin valkrets.

-

Valberedningen kommer också att arbeta aktivt för att få in ännu fler nomineringar med
målsättningen att nå minst 35 kandidater fördelade på de olika valkretsarna. Samtliga
nominerade kommer också att behöva godkänna sin kandidatur för att ställa upp i valet.

-

Valet genomförs sedan under våren, där det blir ett val per valkrets och medlemmarna i
den valkretsens kårsektion kan rösta på de kandidater de vill se som ledamöter i
kårfullmäktige. Ledamöter och ersättare utses därefter i fallande ordning efter det antal
röster kandidaterna erhållit.

Utöver detta så kommer även valberedningen att genomföra rekrytering av ett nytt
talmanspresidium, kårstyrelse samt revisorer, som väljs vid ett konstituerande kårfullmäktige.
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Med utgångspunkt från de medlems- och studentsiffror som gäller för 17/18 och en fördelning
med garanti-, medlems- och studentmandat, så skulle fördelningen se ut enligt följande:

Samtliga kårsektioner garanteras på detta sätt ett grundinflytande genom garantimandaten. De
kårsektioner som har varit mycket framgångsrika i sin medlemsrekrytering gynnas också av detta
system men det är också ett system som fördelar några mandat baserat på det antal studenter
varje kårsektion företräder.

Ändringsförslag i enskilda kapitel
Kapitel 1
Inga ändringar föreslås.

Kapitel 2
Några förtydliganden görs, främst avseende förtroendevaldas rätt till medlemskap för den tid de
innehar sitt uppdrag.

Kapitel 3
Formuleringen avseende firmatecknare skrivs om för att göra arbetet praktiskt mer lätthanterligt.
Dock ska fortfarande två personer i förening teckna konton.

Kapitel 4
Inga ändringar föreslås.
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Kapitel 5
Avsnittet kortas ner markant för att istället flytta reglering av kårsektionernas verksamhet till ett
separat styrdokument som kan sammanföras med flera andra, redan befintliga, dokument.
Kårföreningar flyttas till kapitel 6 för att ha ett särskilt avsnitt rörande föreningar.

Kapitel 6
Avsnittet kortas ner markant och även här flyttas regleringarna till ett separat styrdokument.

Kapitel 7
Akademiska föreningar läggs till som organ inom Umeå studentkår.

Kapitel 8
Kapitlet skrivs om för att anpassas till en ny modell för kårfullmäktige. En hel del överflödig text
tas även bort, bland annat inledningen under ”kårfullmäktiges uppgifter” då dessa delar redan
regleras i andra avsnitt. Vidare så tas paragraf om villkor för att lyfta övriga ärenden bort, då
denna har utgått från ett kårpartiperspektiv och inte fyller samma funktion i en struktur där
kårsektionerna utgör kårfullmäktige.

Kapitel 9
Formerna för val av kårfullmäktige regleras i detta kapitel som skrivs om för att passa en ny
modell. Här beskrivs den nya mandatfördelningen, valkretsarna struktur samt de uppgifter som
valberedningen har. Kapitlet kortas även av och mer vikt läggs vid arbetsordningen för
valberedningen.

Kapitel 10
Endast mindre justeringar avseende kapitelhänvisningar.

Kapitel 11
Sammansättningen för kårstyrelsen föreslås göras om där kårordförande, 1:e vice kårordförande,
:e vice kårordförande, ansvarig för internationalisering- och medlemsfrågor samt 5 övriga
ledamöter föreslås utgör kårstyrelsen. Ersättare bedöms ej behövas då kårstyrelsen föreslås utökas
samt att en stor andel av kårstyrelsen kommer bestå av heltidsarvoderade studenter. I övrigt görs
endast mindre justeringar.

Kapitel 12
Inga ändringar föreslås.

Kapitel 13
Ordet ”ordinarie” tas bort då samtliga kårfullmäktige är ordinarie fortsättningsvis.

Kapitel 14
Ordet ”ordinarie” tas bort då samtliga kårfullmäktige är ordinarie fortsättningsvis.
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