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Bilaga fumF20-3.1
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Fullmäktigesammanträde 3

Datum: 2020-12-10
Tid: 17:15
Plats: Zoom

F20-3 Formalia

F20-3.1 Mötets Öppnande 17:17

F20-3.2 Avstängning av mobiltelefoner

F20-3.3 Justering av röstlängd 19

F20-3.4 Val av mötesordfördande Martin Hedberg

F20-3.5 Val av mötessekreterare Adam Lindgren

F20-3.6 Mötets behöriga utlysande Godkännes

F20-3.7 Godkännande av föredragningslista Godkännes med ändringen att val av in-
ternrevisors suppleant (V20-3.2) bort-
tages fr̊an föredragningslistan, Anled-
ning beskrivs p̊a punkten i fr̊aga. Valet
av vice k̊arordförande (V20-3.3) stryks
samt att punkten val av studiesociala
enhetens ordförande (V20-3.4) läggs till
föredragningslistan.

F20-3.8 Val av tv̊a justerare samt justeringsdatum Oliver Larsson, CS-sektionen.
Alize Rashid, InSekt.
Justeringsdatum satt till 22/12 2020.

F20-3.9 Adjungeringar Inga adjungeringar
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M20-3 Meddelande

M20-3.1 Beslutsuppföljning Inga beslut att följa upp

M20-3.2 Rapport fr̊an k̊arstyrelsen
Bilaga fumM20-3.2

Ledamot fr̊agar Victor Johansson,
Kårordförande, om situationen om
de stora tentasalarna i lindellhallen
berörande hur länge det kommer bara
vara tv̊a skrivande per rad. Victor
Johansson, Kårordförande, svarar att
det är oklart hur länge dessa smitt-
skyddsrestriktioner kommer att vara i
kraft.
Läggs till handlingarna.

M20-3.3 Rapport fr̊an enheterna
Arbetsmarknadsenheten Bilaga fumM20-3.3a
Studiesociala enheten Bilaga fumM20-3.3b
Utbildningsbevakningsenheten Bilaga
fumM20-3.3c

Bilaga fumM20-3.3c läggs till handling-
arna.
Bilaga fumM20-3.3a kom ej in vid ut-
skick av kompletterande handlingar.
Bilaga fumM20-3.3b finns ej d̊a den
Studiesociala enheten ej har n̊agon
ordförande.

M20-3.4 Rapport fr̊an fullmäktiges presidium Har skickat ut alla ledamot och supple-
ant avtal via det nya systemet för digi-
tala signaturer, det var rätt sv̊ararbetat
och därav väntade vi med att skicka ut
protokollen tills dess att v̊ara synpunkter
hade blivit åtgärdat av leverantören.

M20-3.5 Justeringsuppföljning De första tv̊a protokollen kommer att g̊a
ut med digital signering med detta pro-
tokoll efter detta sammanträde.

M20-3.6 Övriga meddelanden Inga övriga meddelanden

M20-3.7 Remisser
Bilaga fumM20-3.7

Läggs till handlingarna.

M20-3.8 Interpellationer och enkla fr̊agor Inga interpellationer eller enkla fr̊agor
inkomna.
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D20-3 Diskussion

D20-3.1 Diskussion om K̊arhuset Origos framtid och
innovationsmöjligheter
Föredragande: Hampus Larsson, K̊arhuschef
2020

Designsektionen skriver en enkät riktad till deras

medlemmar om vad dom tycker om Origo och

vad som kan orsaka att de inte väljer att g̊a till

Origo. Den är inte klar ännu.

O-r̊adet har fr̊agat Origo om dom vill ha hjälp med

marknadsföring men fick inget svar. I-sektionens

medlemmar har inte haft vetskap att Origo har

haft EPP under höstterminen. Hampus Larsson,

Kårhuschef 2020, svarar att han har skrivit ner

saker som kan hjälpa med marknadsföring men

aldrig skickade det till O-r̊adet, men att det

är väldigt relevant nu till v̊arterminen när vi

förhoppningsvis kommer öppna igen.

CS-ledamot fr̊agar vad Hampus Larsson,

Kårhuschef 2020, har planerat för att locka folk

till EPP’s under v̊arterminen ifall Origo öppnar.

Hampus Larsson, Kårhuschef 2020, säger att det

inte har planerats n̊agot just nu och önskar att

n̊agon projektgrupp skulle tillsättas för att göra

detta arbete d̊a Hampus Larsson, Kårhuschef

2020, har för mycket att göra för denna sorts

planering. Rekommenderar att sektionerna kan

marknadsföra till deras medlemmar.

Restriktionerna har försv̊arat arbetet mar-

kant för Hampus Larsson, Kårhuschef 2020,

och Kvällschefs-gruppen. Representanter fr̊an

Kvällschefs-gruppen uppmanar att f̊a mer idéer

utifr̊an till nytt marknadsföringsmaterial för att

inte fastna i gamla hjulsp̊ar.

Uppvärmning p̊a uteserveringen är n̊agot som

önskas av ledamöter för att bättre öka spridningen

över lokalen och att den nya uteserveringen ska

användas optimalt under v̊arterminen.

Hampus Larsson, Kårhuschef 2020, under-

stryker att det behövs mer nytt folk till t.ex.

Eventmästeriet som just nu är vilande pga inga

medlemmar, där finns det möjlighet för att kunna

göra denna sorts arbete.

Instagram-kanalen tas upp för att användas till

undersökningssyfte fr̊an medlemmarna om deras

uppfattning om Origo, samt att sektionerna bör

ta med sig att prata med sina medlemmar om

vad de önskar av Origo samt att försöka göra

sektionsspecifika evenemang p̊a Origo. Under

dessa tider av restriktioner är det lämpligt med

den sortens evenemang.

Ajournering 17:47 - 17:52
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V20-3 Val

V20-3.1 Val av internrevisor
Bilaga fumV20-3.1
Föredragande: Valberedningen

Fullmäktige väljer enligt den föreslagna
att-satsen i bilaga fumV20-3.1.

Fullmäktige föresl̊as

att välja enligt att-satsen i bilaga fumV20-3.1

V20-3.2 Val av internrevisor suppleant
Bilaga fumV20-3.2
Föredragande: Valberedningen

Borttagen p̊a grund av den nominerade
har valt att dra tillbaka sin nominering

Fullmäktige föresl̊as

att välja enligt att-satsen i bilaga fumV20-3.2

Röstlängden justeras till 16 19:16

V20-3.3 Val av vice k̊arordförande
Bilaga fumV20-3.3
Föredragande: Valberedningen

Fullmäktige väljer att stryka valet.

Fullmäktige föresl̊as

att välja enligt att-satsen i bilaga fumV20-3.3

Ajournering 19:04 - 19:16

Ajournering 19:37 - 19:47

Robert Nazaretyan, F-sektionen, yrkar att välja Sam Birger Matthews till studiesociala enhetens
ordförande p̊a punkten V20-3.4

Fullmäktige godkänner det förslagna yrkandet

V20-3.4 Val av studiesociala enhetens ordförande
2020/2021
Bilaga fumV20-3.3
Föredragande: Valberedningen

Fullmäktige väljer att vakantsätta posi-
tionen.

Fullmäktige föresl̊as

att välja enligt yrkandet fr̊an Robert Nazaretyan, F-sektionen
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A20-3 Avslutande formalia

A20-3.1 Övriga fr̊agor Inga övriga fr̊agor

A20-3.2 Mötets högtidliga avslutande Mötet avslutas 20:06
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Martin Hedberg Adam lindgren
Talman 2020/2021 Vice Talman 2020/2021
Mötesordförande Mötessekreterare

Oliver Larsson Alize Rashid
Justerare Justerare

CS-sektionen InSekt
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Till kårfullmäktige 10 december 2020 
 
2019-11-05 t.o.m. 2020-12-04 

Kårstyrelsen och dess ordförande 
 
I denna bilaga går det att läsa vad kårstyrelsen och dess ordförande har arbetet med 
sedan föregående fullmäktigesammanträde. Kårstyrelsen har som kårens högsta 
beredande och verkställande organ, i överensstämmelse med av fullmäktige fastställda 
styrdokument och av fullmäktige fattade beslut, det omedelbara ledningsansvaret för 
kårens verksamhet. Kårstyrelsen har rätt att mellan fullmäktiges sammanträden 
företräda kåren. 
I rollen som ordförande för kårstyrelsen ingår det övergripande ansvaret för styrelsens 
arbete. Detta innebär att leda styrelsens arbete och samordna de olika posterna i 
styrelsen. 
Kårordförande leder kårens operativa verksamheter samt är arbetsgivare för kårens 
anställda personal. I uppgiften ingår även påverkansarbete mot universitetet, 
fakulteten, kommunen och andra intressenter. 
 
 
Allmänt 
 
Den tredje arbetsperioden för kårstyrelsen har varit i 21 arbetsdagar. 
 
Sedan föregående fullmäktigesammanträde har restriktionerna blivit skarpare gällande 
undervisningen vid campus. Lärare har fått uppdraget att se över deras föreläsningar och 
examinerande moment för att se om de istället kan ges med digitala alternativ, skriftlig tentamen ska 
enbart ske fysiskt om inte rimlig kvalitet och rättssäkerhet kan garanteras. Studenter 
rekommenderas att inte vistas på campus men är välkomna att studera här om de så önskar, här 
upplever vi från kårstyrelsen att det är olyckligt hur hårt skrivelsen som gått ut till studenterna lytt i 
jämförelse med texten i rektorsbeslutet. Tentamensservice har ställt om inne på östra paviljongen 
för att göra dess salar så smittsäkra som möjligt, det kommer vara minst två meter mellan skrivande 
studenter, detta har lett till att salar som vanligtvis rymmer över hundra personer numera kommer 
att ha ett max antal kring 30 skrivande. Om hörsalar ska användas som tentasalar får max två 
stundeter sitta per rad. 
 
Sedan den 2/11 har NTK:s korridor varit låst och kårstyrelsen och kansli har enbart tagit emot 
studenter på bokade tider, detta för att säkra arbetsmiljön och minska risken för smitta till anställda 
och arvoderade. 
 
Den studentinlaga som de tre studentkårerna vid Umeå universitet skrivit som ett led i granskningen 
av lärosätets kvalitetssystem är nu färdigställd och kommer att ställas till UKÄ idag (4/12). I denna 
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lyfter vi bland annat hur väl vi anser att studentrepresentation fungerar på central- och fakultetsnivå 
men att den på institutionsnivå ibland kan upplevas bristfällig, vi ställer oss kritiska till hur 
kursutvärderingar genomförs och hur deras resultat publiceras till studenter och avnämare, och vi 
lyfter även både de positiva och negativa aspekterna med universitetets arbete med 
studentkårsskrivelsen. 
 
Vid universitets senaste ledningsråd diskuterades vårterminen och med största sannolikhet kommer 
den att se, åtminstone inledningsvis, likadan ut som nu avslutningen av höstterminen gjort. Att 
undervisningen ska ske med digitala inslag fram till 23 mars är redan beslutat, denna diskussion 
handlade om de nu skarpare restriktionerna som införts och att beslutet som gäller till 23 mars ska 
förlängas för att täcka hela vårterminen. 
 
Diskussionerna om Humlab-x lokalen fortsätter och det finns en stor vädjan inte bara från oss 
studentkårer som har studenter vid konstnärligt campus utan även från utbildningsgivarna att 
servicefunktioner borde finnas tillgängliga i denna lokal. Servicefunktionerna som diskuterats är: 
studentkårerna, Infocenter/ Studentcentrum, Studenthälsan, och ev. ITS. 
 
Ett möte med KVORK har ägt rum, vid detta digitala möte diskuterades bland annat arbetsledning, 
psykisk hälsa på arbetsplatsen, konflikthantering, Covid-19, och samarbete med lärosätet. Detta var 
ett lärorikt möte där framförallt ett verktyg för att arbeta tillsammans på distans kommer att 
undersökas närmare. 
 
Idag (4/12) är sista dagen för programmen att anmäla sina mottagningsansvariga för hösten, en 
mottagning som vi i dagsläget enbart kan hoppas kommer att ske fysiskt. 
 
Ett möte är inplanerat med rektor och biträdande universitetsdirektör kring de ekonomiska 
effekterna av lärosätets olika beslut på oss studentkårer. 
 
Likt i våras har vi i kårstyrelsen valt att acceptera en korttidspermittering på 20% 
arbetstidsnedsättning. Berörda av detta är Victor och Nejla. Eleonora täcks inte av detta då hennes 
arvodering startade för nyligt för oss att söka permitteringsbidrag. 
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Externa verksamheter 
 
Origo 
Den 2/11 valde kårstyrelsen att stänga Kårhuset Origo då vi såg en ökad smittspridning vid Umeå 
universitet. Bara dagar efter detta beslut fattades kom även en vädjan från universitet att vi skulle 
ställa in samtliga planerade fysiska evenemang. Origo kommer minst att vara stängt höstterminen 
ut.  
 
Vid KSS den 30/11 valdes en ny kårhuschef, beroende på hur det ser ut med möjligheterna för oss 
att öppna Origo kan denna person komma att få alternativa arbetssysslor fram till dess att 
verksamheten kan återgå till det normala.  
 
Dialog har inletts med Akademiska hus om möjligheten till ytterligare hyresreduceringar. 
 
Nuvarande kårhuschef Hampus har korttidspermitterats med en arbetstidsnedsättning på 60%. 
 
Mitum 
Verksamheten på Mitum rullar på. Vi har tyvärr fått skiljas från Emma men hälsar istället 
välkommen till Lena. Lena har ett förflutet på universitetet då hon tidigare arbetat både i Café 
Lindell och nu senast på Corona.  
 
Försäljningen har fått sig en törn av de senaste rektorsbesluten, mötet som är inbokat med rektor 
och biträdande universitetsdirektör kommer bland annat att inkludera denna punkt.  
 
Beslutsuppföljning 
 
Större fattade beslut 
 
 
Uppföljning av verksamhetsplanen 2020/2021 
 
NTK skall under verksamhetsåret 2020/2021 verka för 
Att 

 främja studenters välmående 
Status: Diskussioner förs med universitetsledningen och med studenthälsan. Studenthälsan 
kommer under detta år med största sannolikhet få ett större anslag från universitetet. 

 
 skapa engagemang och intresse för kåren hos nya studenter under mottagningen 

Status: Denna aktivitet i verksamhetsplanen försvårades genom att restriktionerna som 
fanns innan sommaren förlängdes vilket ledde till att både NTK-brännbollen och 
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Dammplasket fick ställas in. Vi har gjort vårt bästa för att hälsa på de olika 
mottagningsgrupperna under minst en av deras aktiviteter för att de ska få ett ansikte på oss 
i styrelsen. 

 
 underlätta för studenter i deras återgång till campusbaserad undervisning 

Status: Vi för en aktiv dialog med universitet för att säkerställa att återgången till 
campusundervisning sker så skyndsamt som möjligt med studenterna och de anställdas hälsa 
i fokus. 

 
 främja samarbete mellan kårens sektioner och öka stödet från kårcentral nivå till sektionerna 

Status: Samtliga inom kårstyrelsen för en god dialog med de sektioner de har ansvar över. 
Med Designsektionen har en utbildning anordnats i hur man arbetar inom en 
sektionsstyrelse. 
 

 utöka och utveckla samarbetet mellan NTK och övriga kårer vid Umeå universitet 
Status: Arbetet genomförs kontinuerligt för att stärka samarbetet, de konkreta exempel som 
finns i dagsläget är bland annat årets STURE som planeras i samarbete med US och den 
studentinlaga som skrivs av samtliga kårer. 

 
 förbättra kårens ekonomiska situation 

Status: Alla externa verksamheter är nu igång och personalkostnaderna inom dessa poster 
är signifikant minskade. Investering i en varuautomat i Mitum som förhoppningsvis ska ge 
både avkastning och öka medlemsnyttan. Att enbart tre ledamöter i kårstyrelsen har valts in 
har nästan halverat arvoderingsavgifterna under verksamhetsårets första fyra månader. Vårt 
och övriga kårers påpekande om att statsanslaget inte överensstämmer med utredningen om 
avskaffandet av kårobligatoriet har äntligen burit frukt och det totala anslaget till 
studentkårer föreslås öka med 25 mkr i budgetpropositionen. 

 
I tjänsten, dag och ort som ovan 
 
Victor Johansson    
Kårordförande 20/21    



 

 

 
Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON  E-POST 
Eleonora Hedin 070-606 62 79  utbildning@ntk.umu.se 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2020/2021    
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå universitet 

 

 Bilaga fumM20-3.3c 
Umeå, 2020-12-04 

Sid 1(2) 

Till fullmäktige den 1o:e december 2020 

Utbildningsbevakningsenhetens Ordförande 
Perioden 2020-11-05 till 2020-10-12 

 

Allmänt 
Arbetet har till störst del i denna tidpunkt bestått av att delta i de nämnder och arbetsgrupper jag 
sitter med i. Det har kommit in en del studentfall under denna period men det har hanterats. 
 
GutBev har nästa sammanträde 8/12 där doktorandfrågor samt nuvarande studiesituation med 
anledning av Covid-19 kommer ha störst fokus.  
 
STURE genomfördes den 6/11 tillsammans med Umeå Studentkår. Från NTK hade vi 22 anmälda 
deltagare och blev i slutändan på grund av sjukdom ca 18st faktiska deltagare.  
 
RUBIK hade sammanträde den 16–17/11 där fokusen på mötet handlade kring olika slags 
examinationer samt att vid dag två deltog INTORK för att vidare diskutera hur man gör 
utbildningsbevakning synligt och intressant. Nästa sammanträde sker 14/12 där fokusen kommer 
vara doktorandfrågor.   
 

Enheten 
Enheten fortsätter jobba vidare med hur utbildningsbevakningen ska bli mer synlig så fler studenter 
vet om att vi finns och vad de kan få hjälp med. Vi planerar något kring sociala medier och 
förväntas ha ett färdigt koncept till nästa enhetsmöte som sker i början på nästa termin.  

Nomineringsperioden för NTK:s pedagogiska pris kommer att öppnas inom kort. 

  

Uppföljning av verksamhetsplanen 2020/2021 
”stärka studenternas röst i de råd och nämnder som de deltar i” 
 
- Samarbetet med Karolina Broman (Ordförande i Utbildningskommittén vid teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten) fortsätter för att öka studentrepresentationen i bland annat 
programråd.  
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”öka studenternas kunskap om påverkan” 
 

 STURE genomfördes 6/11 där fokusen var att just öka studenternas kunskap om hur de kan 
påverka själva och varför studentrepresentanter är viktigt. 
 

 Planeringen för Mini-STURE ska diskuteras vidare inom kårstyrelsen pga. Covid-19. 
 

 I och med att utbildningsbevakningen blir mer känd bland studenter kan fler få möjlighet att 
påverka sin studiesituation.  
 
 
 
 
 
I tjänsten, ort och dag som ovan 
 
 
 
 
Eleonora Hedin 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2020/2021 
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Förteckning över inkomna remisser verksamhetsåret 2019/2020 
Inkom Svarsdatum Ärende Från Relevans Be-

hand-
lande 
organ 

Besvarad 

2020-06-26 2020-09-11 Remiss – Enkät om examensbe-
vis till personer som har ändrat 
juridiskt kön 

Universitets-
kanslersämbe-
tet (UKÄ) 

Noll KO Ej besvarad 

2020-06-26 2020-10-26 Remiss – Stärkt kvalitet och lik-
värdighet i fritidshem och peda-
gogisk omsorg 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-07-01 2020-11-30 Remiss – Utredning om plane-
ring och dimensionering av 
komvux och gymnasieskola 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-07-01 2020-11-30 Remiss – En mer likvärdig skola 
- minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-07-02 2020-09-30 Remiss – Möjlighet för universi-
tet och högskolor att ställa krav 
på lämplighet som särskild be-
hörighet för antagning till lärar-
utbildning 

Utbildningsde-
partementet 

Låg KO Ej besvarad 

2020-07-02 2020-10-01 Remiss – Högre växel i minori-
tetspolitiken 

Kulturdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-07-02 2020-11-13 Remiss – Stärkt barnrättsper-
spektiv för barn i skyddat bo-
ende - förslag till bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skol-
gång 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 



 

Remisser 
 

Umeå, 2018-12-17 
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2020-07-06 2020-10-05 Remiss – Promemorian Kom-
pletterande bestämmelser till 
EU:s konfliktmineralförordning 

Utrikesdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-07-06 2020-09-04 Remiss – Strategi för svenskt 
fiske och vattenbruk 

Jordbruksver-
ket 

Noll KO Ej besvarad 

2020-07-06 2020-10-05 Remiss – Naturvårdsverkets för-
slag till jakttider 

Näringsdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-07-08 2020-09-01 Remiss – Synpunkter om forsk-
ningens behov avseende myn-
dighetens hantering av covid-19  

Skatteverket Noll KO Ej besvarad 

2020-07-24 2020-11-15 Remiss – Promemorian Gymna-
sie- och gymnasiesärskoleutbild-
ning med specialidrott 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-08-27 2020-09-24 Remiss – Regler för val till fakul-
tetsnämnder inkl utseende av 
dekan och prodekan för peri-
oden 2021-07-01 – 2025-06-30 

UmU Låg KO Besvarad 

2020-09-07 2020-10-31 Remiss – Västernorrlands nya 
regionala digitala agenda 
(REDA) 

Region Väster-
norrland 

Noll KO Ej besvarad 

2020-09-09 2020-12-03 Remiss – Remittering av Bygga, 
bedöma, betygsätta – betyg som 
bättre motsvarar elevernas kun-
skaper (Betygsutredningen 
2018) (SOU 2020:43) 

Utbildningsde-
partementet 

Låg KO Ej besvarad 

2020-09-11 2020-10-30 Remiss – Folkhälsomyndighet-
ens förslag till nya allmänna råd 
och ny vägledning om bassäng-
bad  

Folkhälsomyn-
digheten 

Noll KO Ej besvarad 



 

Remisser 
 

Umeå, 2018-12-17 
Sid 3(6) 
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2020-09-11 2020-11-11 Remiss – SOU 2020:51 En ny 
lag om konsumentskydd vid köp 
och vissa andra avtal 

Justitiedeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-09-16 2020-10-15 Remiss – Föreskrifter om änd-
ring i Universitets och högskole-
rådets föreskrifter (UHRFS 
2019:1) om särskild behörighet 

UHR Låg KO Ej besvarad 

2020-09-24 2020-11-13 Remiss – Föreskrifter och all-
männa råd om gallring av pap-
pershandlingar efter skanning 

Riksarkivet Noll KO Ej besvarad 

2020-09-24 2020-12-20 Remiss – Betänkande av EU-
straffstadgandeutredning om att 
kriminalisera överträdelser av 
EU-förordningar, SOU 2020:13 

Näringsdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-09-30 2020-10-25 Remiss – Sametingets forsk-
ningspolitiska strategi 

Sametinget Noll KO Ej besvarad 

2020-10-01 2020-10-22 Remiss – Regel för universitetets 
miljö- och hälsoarbete 

UmU Hög KO Ej besvarad 

2020-10-02 2020-11-02 Remiss – Förordning om särskilt 
investeringsutrymme för elnäts-
verksamhet 

Infrastruktur-
departementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-10-02 2020-12-18 Remiss – Remiss om förslag på 
ändring av föreskrifterna (AFS 
2018:4) om smittrisker 

Arbetsmiljö-
verket 

Noll KO Ej besvarad 

2020-10-06 2020-12-23 Remiss – Västernorrlands läns 
nya regionala bredbandsstrategi 

Region Väster-
norrland 

Noll KO Ej besvarad 



 

Remisser 
 

Umeå, 2018-12-17 
Sid 4(6) 
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2020-10-08 2021-01-09 Remiss – Avgiftsförändringar till 
följd av EU-förordningen om 
kliniska prövningar av human-
läkemedel – Rapport från läke-
medelsverket 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-10-12 2020-11-06 Remiss – Ändring i Universite-
tets- och högskolerådets före-
skrifter om kvalificerade och re-
levanta yrkeskunskaper för sär-
skild behörighet till utbildning 
som leder till yrkeslärarexamen 

Universitets- 
och högkolerå-
det 

Låg UEO Ej besvarad 

2020-10-12 2020-11-09 Remiss – Ansökan om bekämp-
ning av översvämningsmygg un-
der 2021 genom spridning av be-
kämpningsmedlet VectoBac 
G® 
 

Naturvårdsver-
ket 

Noll KO Ej besvarad 

2020-10-16 2020-11-16 Remiss – Förslag till ändringar i 
kursplaner och kunskapskrav 

Skolverket Noll KO Ej besvarad 

2020-10-19 2021-01-21 Remiss – Tydliggörande av yr-
keskvalifikationsdirektivets mi-
nimikrav på antal studietimmar 
för läkar- och tandläkarexamen 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-10-22 2020-12-18 Remiss – Remiss om förslag på 
ändring av föreskrifterna (AFS 
2018:4) om smittrisker 

Arbetsmiljö-
verket 

Noll KO Ej besvarad 

2020-10-22 2021-01-21 Remiss – Transportstyrelsens re-
dovisning av regeringsuppdrag 
om fusk vid förarprov och illegal 
utbildningsverksamhet 

Infrastruktur-
departementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-02 2020-11-13 Remiss – Självvärdering till läro-
sätesgranskning 

UmU Hög KO Besvaras genom 
separat inlaga i lä-
rosätesgransk-
ningen 



 

Remisser 
 

Umeå, 2018-12-17 
Sid 5(6) 
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2020-11-03 2021-02-12 Remiss – Personuppgiftsbe-
handling vid antalsberäkning in-
för klinisk forskning – delbetän-
kande från Komet (SOU 
2020:53) 

Näringsdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-04 2021-04-30 Remiss – Förslag till uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön 
och tillhörande miljökonse-
kvensutredning 

Havs- och vat-
tenmyndig-
heten 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-05 2021-02-05 Remiss – Ds 2020:24 Införandet 
av en familjevecka 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-10 2021-01-15 Remiss – En utökad möjlighet 
att söka efter vapen och andra 
farliga föremål 

Justitiedeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-16 2020-11-26 Remiss – Länsstyrelsen Väster-
bottens konsekvensutredning 
över föreskrifter om förbud mot 
vissa allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar för 
att motverka smittan av covid-
19 

Länsstyrelsen i 
Västerbotten 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-17 2021-02-05 Remiss – Införandet av familje-
vecka påbörjas – familjedags-
penning vid lov, studiedagar och 
utvecklingssamtal 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-19 2020-12-16 Remiss – Försäkringsvillkor för 
Studenter UT  

Kammarkolle-
giet 

Låg KO Ej besvarad 

2020-11-20 2021-02-22 Remiss – Naturvårdsverkets för-
slag till revideringar av miljöled-
ningsförordningen 

Miljödeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 



 

Remisser 
 

Umeå, 2018-12-17 
Sid 6(6) 
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2020-11-24 2020-11-30 Remiss – Konsekvensutredning 
avseende lokala föreskrifter om 
förbud mot vissa allmänna sam-
mankomster och offentliga till-
ställningar för att motverka 
spridningen av det virus som or-
sakar Covid – 19 

Länsstyrelsen i 
Västerbotten 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-25 2021-01-20 Remiss – Utökad befrielse från 
energiskatt för egenproducerad 
el  

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-11-30 2021-02-21 Remiss – En utvidgad möjlighet 
för hovrätter att avgöra tviste-
mål på handlingarna 

Justitiedeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-03 saknas Remiss – Havs- och vattenmyn-
dighetens redovisning av upp-
drag och generellt stopp för bot-
tentrålning i skyddade områden  

Näringsdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

 Gulmarkering - Nya remisser 

Behandlande organ avgör relevans enligt följande kategorier: 

Noll – Berör inte studenter, utbildning, forskning eller studentkårer på något märkbart vis. 

Låg – Berör utbildning på lägre nivåer. Berör till viss del forskning, högre utbildning eller universitet.  

Hög – Berör studenter eller studentkårer. Berör i stor utsträckning forskning, högre utbildning eller universitet. 

Förkortningar 

AEO – Arbetsmarknadsenhetens ordförande 
DH – Doktorandombud 
Doktorandsekt. – Doktorandsektionen 
KEO – Kommunikationsenhetens ordförande 
KO – Kårordförande 
SEO – Studiesociala enhetens ordförande 
TekNat - Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
UE – Utbildningsbevakningsenheten 
UEO – Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 
UKÄ – Universitetskanslersämbetet 
UmU – Umeå universitet 
Univ.ledn. – Universitetsledningen 
Utb.dep. – Utbildningsdepartementet 
VKO – Vice kårordförande  
LH – Lärarhögskolan  



Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Bilaga fumV20-3.1

  2020-09-30

Valberedningen, förordan
Vi från valberedningen har valt att förorda Amanda Vikström till posten som Internrevisor för 
perioden 2020/2021.

Amanda har varit engagerad i NTK större delen av den tid hon studerat. Hon har stor koll på 
NTK och NTK:s styrdokument och ser fram emot att få dela med sig av sina erfarenheter. 
Amanda är flexibel, organiserad och bra på att arbeta i grupp. Hon har bra insikt i kåren och vill 
kårens bästa. 

Hon är nyfiken på denna post och ser fram emot att ta sig an en mer objektiv roll och få arbeta 
med stadgar och reglemente.   

Valberedningsenheten
2020/2021

Att efter valberedningens förordnande välja Amanda Vikström till posten Internrevisor 
för perioden 2020/2021. 



Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Bilaga fumV20-3.2

  2020-09-30

Valberedningen, förordan
Vi från valberedningen har valt att förorda Polina Mironchik till posten som Internrevisor 
suppleant för perioden 2020/2021.

Polina har tidigare suttit som kassör i CS-sektionen, hon jobbar bra under stress och har bra 
samarbetsförmåga. Hon är nyfiken och intresserad av att lära sig mer om posten och som 
suppleant till internrevisor blir detta ett bra tillfälle att lära sig. Polina vill lära sig mer om kåren 
och om denna roll, och kommer då att passa bra som suppleant till internrevisor. 

Valberedningsenheten
2020/2021

Att efter valberedningens förordnande välja Polina Mironchik till posten Internrevisor 
suppleant för perioden 2020/2021. 



Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Bilaga fumV20-3.3

 2020-11-30 

Valberedningen, förordan 
Vi från valberedningen har valt att förorda Sam Matthews till posten som vice kårordförande. 

Sam har under sin studietid visat på mycket engagemang inom NTK och har en ambition att 
förbättra kåren genom positionen som vice ordförande. Han är även van med att jobba i 
stressiga situationer och är bra på att planera över stora tidsspann. Valberedningen anser att 
Sam är en lämplig vice kårordförande. 

Valberedningsenheten 
20/21 

Att efter valberedningens förordnande välja Sam Matthews till posten vice kårordförande 
för perioden 20/21. 


	FUM_3_Protokoll.pdf
	fumM20-3.2.pdf
	fumM20-3.3c.pdf
	fumM20-3.7.pdf
	Bilaga fumV20-3.1.pdf
	Bilaga fumV20-3.2.pdf
	Bilaga fumV20-3.3.pdf



