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Fullmäktigesammanträde 8

Datum: 2020-05-26
Tid: 17:15
Plats: Zoom

F20-8 Formalia

F20-8.1 Mötets Öppnande 17:17

F20-8.2 Avstängning av mobiltelefoner

F20-8.3 Justering av röstlängd Filip Henningsson, Max Malmer, Aman-
da Ryman, Oliver Larsson, Felix Gustaf-
son, Robert Nazaretyan, Fritz Forsgren,
Henrik Wahlström, Hanna Fransson, Fi-
lippa Grelz, Vera Gerendas, Alize Ras-
hid, Linnea St̊alstam, Matilda Svedung
Johansson, Jessica Borgström Mel-
lerg̊ard, Olof Boman, Matilda Wiklund.
Det vill säga 17 ledamöter med rösträtt
är närvarande.

F20-8.4 Val av mötesordfördande Martin Hedberg

F20-8.5 Val av mötessekreterare Adam Lindgren

F20-8.6 Mötets behöriga utlysande Godkännes med notering att bilaga
fumB20-8.3a gick ut med kompletteran-
de handlingar p̊a grund av försening fr̊an
k̊arsstyrelsen sida.

F20-8.7 Godkännande av föredragningslista Godkännes med justering av att-
satserna till punkt B20-8.2 att inneh̊alla
den korrekt uträknade arvoderingen av
årets prisbasbelopp enligt den inledan-
de texten. Samt justering av bilagorna
p̊a punkt B20-8.3 fr̊an fumB20-8.3 till
fumB20-8.3a och fumB20-8.3b, även
justera punktens namn till Beslut om
fastställande av preliminär ekonomisk
ram för verksamhets̊aret 2021/2022”.

F20-8.8 Val av tv̊a justerare samt justeringsdatum Olof Boman, Sigmasektionen,
Max Malmer, CS-sektionen.
Justeringsdatum 9/6-2021

F20-8.9 Adjungeringar Inga adjungeringar detta sammanträde.
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M20-8 Meddelande

M20-8.1 Beslutsuppföljning Inga beslut att följa upp.

M20-8.2 Rapport fr̊an k̊arstyrelsen
Bilaga fumM20-8.2

Bilaga fumM20-8.2 läggs till handlingara

M20-8.3 Rapport fr̊an enheterna
Arbetsmarknadsenheten Bilaga fumM20-8.3a
Studiesociala enheten Bilaga fumM20-8.3b
Utbildningsbevakningsenheten Bilaga
fumM20-8.3c

Bilaga fumM20-8.3a läggs till handling-
arna.
Bilaga fumM20-8.3c läggs till handling-
arna.
Bilaga fumM20-8.3b finns ej d̊a den
Studiesociala enheten ej har n̊agon
ordförande.

M20-8.4 Rapport fr̊an fullmäktiges presidium Inget att rapportera.

M20-8.5 Justeringsuppföljning Protokollen är renskrivna och ska skickas
ut med det digitala signeringssytemet.

M20-8.6 Övriga meddelanden Inga övriga meddelanden

M20-8.7 Remisser
Bilaga fumM20-8.7

Bilaga fumM20-8.7 läggs till handlingar-
na

M20-8.8 Interpellationer och enkla fr̊agor Inga interpellationer eller enkla fr̊agor.

B20-8 Beslut

B20-8.1 Beslut om fastställande av medlemsavgift
Bilaga fumB20-8.1
Föredragande: K̊arordförande Victor Johans-
son

Fullmäktige beslutar

att besluta enligt att-satsen i bilaga fumB20-8.1

B20-8.2 Beslut om fastställande av arvodesbelopp för
verksamhets̊aret 2021/2022
Bilaga fumB20-8.2
Föredragande: K̊arordförande Victor Johans-
son

Fullmäktige bestämmer att fastställa ar-
vodesbeloppen enligt de justerade att-
satserna nedan.

Fullmäktige beslutar

att fastställa arvoderingen för k̊arsyrelsen till 16 660 kr

att fastställa arvoderingen för fullmäktiges presidium till 2380kr

att fastställa arvoderingen för studerandeledamoten till 4760kr
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B20-8.3 Beslut om fastställande av preliminär ekono-
misk ram för verksamhets̊aret 2021/2022
Bilaga fumB20-8.3
Föredragande: K̊arordförande Victor Johans-
son

Ledamot noterar att det är positivt att
MITUM föresp̊as g̊a med positivt resul-
tat nästa verksamhets̊ar.

Fullmäktige beslutar

att besluta enligt att-satsen i bilaga fumB20-8.3a

att besluta enligt att-satsen i bilaga fumB20-8.3b

V20-8 Val

V20-8.1 Val av Arbetsmarknadsenhetens ordförande
2021/2022
Bilaga fumV20-8.1
Föredragande: Valberedningen

Fullmäktige beslutar

att välja enligt att-satsen i bilaga fumV20-8.1

En ledamot lämnar mötet, röstlängden justeras till 16 18:15

V20-8.2 Val av Utbildningsbevakningsenhetens
ordförande 2021/2022
Bilaga fumV20-8.2
Föredragande: Valberedningen

Fullmäktige beslutar

att välja enligt att-satsen i bilaga fumV20-8.2

V20-8.3 Val av Studerandeledamot 2021/2022
Bilaga fumV20-8.3
Föredragande: Valberedningen

Fullmäktige beslutar

att välja enligt att-satsen i bilaga fumV20-8.3

V20-8.4 Val av inspektor och proinspektor 2021/2023
Bilaga fumV20-8.4
Föredragande: Valberedningen

Fullmäktige beslutar

att välja enligt att-satserna i bilaga fumV20-8.4



Protokoll
Bilaga fumF20-8.1

9 juni 2021

V20-8.5 Val av externrevisor 2021/2022
Bilaga fumV20-8.5
Föredragande: K̊arordförande Victor Johans-
son

Fullmäktige beslutar

att välja enligt att-satsen i bilaga fumV20-8.5

A20-8 Avslutande formalia

A20-8.1 Övriga fr̊agor Ledamot fr̊agar ifall MITUM kommer
vara tvungen att öka priserna p̊a kaf-
fet för att kunna uppfylla målen om att
g̊a med positivt resultat nästa verksam-
hets̊ar.
Kårordförande Victor Johansson svarar
att de kollar p̊a lösningar för att kunna
h̊alla nere priserna p̊a kaffet.

A20-8.2 Mötets högtidliga avslutande 19:01

Martin Hedberg Adam lindgren
Talman 2020/2021 Vice Talman 2020/2021
Mötesordförande Mötessekreterare

Max Malmer Olof Boman
Justerare Justerare

CS-sektionen Sigmasektionen



 

 

Beslutsdokument 
Bilaga fumB20-8.1 
Umeå, 2021-05-17 

Sid 1(1) 
 

 
 
Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON  E-POST 
 070 – 606 62 76  ordforande@ntk.umu.se 
  
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

Fastställande av medlemsavgift 2021/2022 
Under varje år ska medlemsavgiften fastställas på vårens sista fullmäktigesammanträde. Inga 
ändringar från föregående år föreslås. 
 
Fullmäktige föreslås 
att  fastställa avgiften 21/22 för helårsmedlemskap till 430kr per år 
samt 
att  fastställa avgiften 21/22 för terminsmedlemskap till 280kr per år 
samt 
att fastställa avgiften 21/22 för begränsat helårsmedlemskap till 200kr per år 
samt 
att fastställa avgiften 21/22 för begränsat terminsmedlemskap till 120kr per år 
 
 
 
 
 
På kårstyrelsens vägnar, dag och ort som ovan 
 
 
Victor Johansson 
Kårordförande 20/21 



 

 

Beslutsdokument 
Bilaga fumB20-8.2 
Umeå, 2021-05-17 

Sid 1(1) 
 

 
 
Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON  E-POST 
 070 – 606 62 76  ordforande@ntk.umu.se 
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 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

Fastställande av arvodesbelopp för verksamhetsåret 2021/2022 
 
Vid fullmäktiges sista ordinarie sammanträde på våren åligger det fullmäktige att fastställa 
arvodesbelopp för kårstyrelsens samtliga ledamöter och fullmäktiges presidium. Detta regleras av 
kap 9 § 1 i reglementet och ska uppgå till 35 % av prisbasbeloppet och terminsarvodet till 5 % av 
prisbasbeloppet för fullmäktiges presidium och 10 % av prisbasbeloppet för kårstyrelsens 
studerandeledamot. Föreslaget är att dessa procentsatser skall gälla även för nästa år. 
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr, vilket resulterar i ett månadsarvode på 16 660 kronor och ett 
terminsarvode på 2 380 alternativt 4 760 kronor. 
 
Kårstyrelsen föreslår fullmäktige 
 
att fastställa månadsarvodet för de heltidsarvoderade 2021/2022 till 16 555 kronor (35 % 

av prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och månad 
samt 
att fastställa månadsarvodet för fullmäktiges presidium 2021/2022 till 2 365 kronor (5 % 

av prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och termin 
samt 
att fastställa månadsarvodet för kårstyrelsens studerandeledamot 2021/2022 till 4 730 

kronor (10 % av prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och termin 
 
 
På kårstyrelsens vägnar, dag och ort som ovan 
 
Victor Johansson 
Kårordförande 20/21 



Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Bilaga fumV20-8.1

2021-05-16

Valberedningens Utlysande

Rekommenderad Kandidat till Arbetsmarknadsenhetens Ordförande
för NTK 2021/2022

Vi från valberedningen har valt att förorda Willy Själin till posten som arbetsmarknadsenhetens
ordförande för perioden 21/22.

Willy har ett stort intresse för att visa upp för studenter de möjligheter man har efter examen.
Med en bra arbetsdisciplin och förmåga att bemöta folk har han stora möjligheter att göra ett bra
arbete med att skapa bra relationer mellan företag och studenter. Detta tillsammans med att han
är motiverad till just denna roll gör honom till ett självklart val för oss.

Valberedningsenheten
20/21

Att efter valberednings förordnande välja Willy Själin till posten
arbetsmarknadsenhetens ordförande för perioden 21/22.



Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Bilaga fumV20-8.2

2021-05-16

Valberedningens Utlysande

Rekommenderad Kandidat till Utbildningsbevakningsenhetens
Ordförande för NTK 2021/2022

Vi från valberedningen har valt att förorda Matilda Munter till posten som
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande för perioden 21/22.

Matilda har under sitt studieår arbetat ideellt med att kontakta lärare och studenter med idéer för
att förbättra sitt egna program. Hon är nu intresserad av att få jobba med hjälpa alla studenter
förbättra sina studier. Med tidigare erfarenheter inom ledarskap samt arbete inom andra
studentkårer har hon bra grundkunskap om att arbeta inom kåren. Som person framstår hon
högt motiverad, strukturerad, social och fungerar bra i grupper. Detta tillsammans med att hon
är motiverad till just denna roll gör henne för oss till ett självklart val.

Valberedningsenheten
20/21

Att efter valberedningens förordnande välja Matilda Munter till posten
utbildningsbevakare för perioden 21/22.



Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Bilaga fumV20-8.3

2021-05-16

Valberedningens Utlysande
Vi från valberedningen har valt att förorda Mimmi Vestin till posten som Studentledamot med
eventansvar för perioden 21/22.

Som studentledamot med eventansvar måste kandidaten kunna balansera studierna med
anställningen. Mimmi har under intervjun och med sina tidigare erfarenheter visat att hon har
både strukturen samt viljan som krävs för detta. Mimmi gav ett väldigt positivt bemötande och
visade mycket driv och detta tillsammans med erfarenheter av event via festeri ansvar anser vi
är väldigt viktigt för denna post.

Valberedningsenheten
20/21

Att efter valberedningens förordnande välja Mimmi Vestin till posten studentledamot
med eventansvar för perioden 21/22.



Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Bilaga fumV20-8.4

2021-05-16

Val till Inspektor och Proinspektor 2021/2023
Bakgrund

Inspektor och proinspektor väljs av fullmäktige bland Teknisk-naturvetenskaplig fakultets
lektorer, docenter och professorer. Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja kårens
verksamhet. Inspektor skall därvid hållas underrättad om kårens verksamhet och har rätt att
ta del av kårens protokoll och övriga handlingar. Anser inspektor att beslut strider mot lag
eller kårens stadga har denne rätt att en gång återförvisa den fråga beslutet gäller. Vid förfall
för inspektor inträder proinspektor.

Yrkande 1:
Fullmäktige föreslås besluta
att välja Mikael Elofsson, Dekan Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, till inspektor 2021/2023

samt
att välja Sara Sjöstedt de Luna,Prodekan vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten till
proinspektor för 2021/2023

Valberedningensenheten 20/21
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Val av externrevisor 2021/2022 
NTK har med storleken på sin verksamhet ett behov av en extern revisor för att säkerställa 
verksamhetens integritet. 
 
Fullmäktige föreslås besluta 
 
att utse PWC, till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2021/2022 
 
 
På kårstyrelsens vägnar, dag och ort som ovan 
 
Victor Johansson 
Kårordförande 20/21 
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST WEBBPLATS 
Victor Johansson 070-606 62 76 ordforande@ntk.umu.se www.ntk.umu.se 
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  POSTADRESS BESÖKADRESS  
  MIT-huset MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå Umeå universitet 

Till kårfullmäktige 26 maj 2021 
 
2021-04-29 t.o.m. 2021-05-21 

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 åttonde arbetsperioden för kårstyrelsen har varit i 17 arbetsdagar. 
 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort sitt andra platsbesök på Umeå universitet inom ramen 
för granskning av lärosätets kvalitetssystem. Även vid detta platsbesök ville de träffa två från 
vardera kår och bad US och UMS att delta med en doktorandrepresentant var medan vi ombads 
delta med KO och UEO.  
 
Arbetet inom projektet om jämställdhet och negativa maskulinitetsnormer har nu genomfört även 
sin andra aktivitet. Detta var en föreläsning för pilotgruppen som gavs av en kvinnlig student vid 
vår fakultet som handlade om hennes upplevelser av trakasserier under mottagningen och under 
hennes studietid. Detta så att de som deltar i piloten lättare ska kunna upptäcka tidiga signaler av 
trakasserier och hur de bör förhålla sig till den som blivit trakasserad.  
 
Mycket fokus har legat vid planeringen av överlämning till nästkommande styrelse och nästa 
verksamhetsår och alla de dokument och beslut som måste fattas och produceras. 
 
En dialog har även inletts med de andra kårerna om en eventuell ny mediaprodukt som ska täcka 
det glapp som har blivit i Vertex frånvaro. Om denna produkt ska bli av krävs att samtliga kårerna 
är med i ägandeskapet. 
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  POSTADRESS BESÖKADRESS  
  MIT-huset MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå Umeå universitet 

Externa verksamheter 
 
Origo 
Planeringen kring öppnandet av Kårhuset Origo till hösten fortlöper. Med aktuella bestämmelser 
från regeringen ser det mörkt ut för Origos möjligheter att öppna upp för full verksamhet redan 
under mottagningen. 
 
Mitum 
Verksamheten på Mitum rullar på. Gatupratarna har flyttats för att vara mer synliga för passerande 
vilket har lett till att flera nya studenter har upptäckt Mitum. 
 
Beslutsuppföljning 
 
Större fattade beslut 
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST WEBBPLATS 
Victor Johansson 070-606 62 76 ordforande@ntk.umu.se www.ntk.umu.se 
Kårordförande 20/21 
  POSTADRESS BESÖKADRESS  
  MIT-huset MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå Umeå universitet 

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 
har fått ett större anslag från universitetet. I senaste budgeten från Regeringen tillkom även 
extra medel till Studenthälsan detta har vi nu fått kännedom om kommer vara en mer 
långtgående satsning. Arbetsgrupp kring hur detta sker på bästa sätt har haft ett inledande 
möte. 
 
Projektet inom jämställdhet och negativa maskulinitetsnormer är under uppstart. 
Ambitionen med detta projekt är att det ska öka den psykosociala arbetsmiljön och öka 
retentionen av studenter vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. 

 
• 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 
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. 
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• förbättra kårens ekonomiska situation 

Status: Alla externa verksamheter är nu i gång 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 halv år. 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    
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  901 87 Umeå  Umeå universitet 

Till fullmäktige den 26 maj 2021 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 
Perioden 2021-04-22- 2021-05-20 

Allmänt 
Det har minst sagt varit en intressant period sedan senaste sammanträdet. Allting som varit planerat 
har fått skjutits på dessvärre. Det vardagliga arbetet varierar, då vi fortfarande inte fått in fler i 
kårstyrelsen hjälps vi alla åt med arbetsuppgifterna.  
  
I nuläget ligger fokus på överlämning, och projekt som kommer ske efter sommaren, detta för att 
överlämningen ska ske så smidigt som möjligt. Som vanligt är det möten, och dokument som 
behöver uppdateras samt fakturor som ska iväg innan jag kliver av.  

Arrangemang 
Kommande/preliminära arrangemang är svårt att punkta upp som tidigare, det är mycket planer, 
dock går det att inte garantera att något blir av i nuläget. Digitala föreläsningar är fortfarande ett 
alternativ som tar lite längre tid att spika än just fysiska evenemang.  
 

Uppföljning av verksamhetsplanen 2020/2021 
NTK skall under verksamhetsåret 2020/2021 verka för 

 
• Att utöka och utveckla medlemsförmånerna 

 
Status: Påbörjad. Har kontaktat företaget som distribuerar detta och de skulle återkomma när de 
har möjlighet att börja producera dessa häften igen. Är ingenting att fälla en tår över då både 
Mecenat och Studentkortet finns tillgängligt.  
 
 
NTK skall under verksamhetsåret 2020/2021 verka för 

 
• Att skapa en starkare kontakt mellan studenter och näringsliv 

 
Status: Som jag alltid skrivit är detta påbörjat, dessutom är detta ett mål som hela tiden kommer gå 
att arbeta med, nu med lite andra förutsättningar. I nuläget jobbar jag och Ello på ett projekt om 
näringslivsanknytning. 
 
Verkställda beslut från fullmäktige 
Inga beslut rörande arbetsmarknadsenheten har tagits för berörd period. 

mailto:arbetsmarknad@ntk.umu.se
http://www.ntk.umu.se/
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Remissvar 
Inga remisser har kommit in under berörd period. 
 
 
I tjänsten, ort och dag som ovan 
 
Nejla Feriz 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2020/2021 
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Till fullmäktige den 26:e maj 2021 

Utbildningsbevakningsenhetens Ordförande 
Perioden 2021-04-28 till 2021-05-26 

 

Allmänt 
Arbetet rullar på som vanligt med möten och nämnder och råd.  
 
Nomineringsperioden för NTK:s pedagogiska pris har nu stängt och vi har fått in totalt 6 
nomineringar. Samtliga har blivit informerade och enheten väntar på svar på våra extra frågor.  
 
Enheten 
Vi kommer inom kort att ha ett möte för att besluta om vilken lärare som ska nomineras till 
kårstyrelsen för pedagogiska priset.  

 

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” 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
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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/ 
Deltagit i framta-
gandet av remis-
sen 

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 
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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 Besvarad genom 
separat inlaga i lä-
rosätesgransk-
ningen 
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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 
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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 2021-03-20 Remiss – Havs- och vattenmyn-
dighetens redovisning av upp-
drag och generellt stopp för bot-
tentrålning i skyddade områden  

Näringsdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-04 2021-01-31 Remiss – Nationell Plan för an-
svarfull och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioak-
tivt avfall 

Strålsäkerhets-
myndigheten 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-10 2021-01-08 Remiss – Särskilt investeringsut-
rymme för elnätsverksamhet – 
investeringar i ökad nätkapacitet 

Infrastruktur-
departementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-10 2021-03-01 Begäran om yttrande – Skugg-
doktorander och rättssäkerhets-
frågor kopplade till antagning till 
utbildning på forskarnivå 

UKÄ Låg DH Besvarad 

2020-12-14 2020-12-15 Remiss – Drivmedelsstrategi 
och handlingsplan – Regional 
plan för elfordon och förnybara 
drivmedel 

Länsstyrelsen i 
Västerbotten 

Noll KO Ej besvarad 
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2020-12-16 2021-03-19 Remiss – Förslag till handlings-
plan för bevarande av de sa-
miska språket 

Kulturdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-16 2021-03-19 Remiss – Förslag till handlings-
program för bevarande av de 
nationella minoritetsspråken 

Kulturdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-16 2021-02-22 Remiss – Vissa ändrade ålders-
gränser i skatte- och socialav-
giftssystemet  

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-16 2021-02-21 Remiss – Tillåtlighetsprövning 
enligt 7 kap. 29 § miljöbalken av 
bekämpning av översvämnings-
mygg inom området i Forshaga 
kommun 

Naturvårdsver-
ket 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-17 2021-03-12 Remiss – Förslag till Boverkets 
föreskrifter om klimatdeklarat-
ion för byggnader 

Boverket Noll KO Ej besvarad 

2020-12-18 2021-04-21 Remiss – Förslag till Boverkets 
föreskrifter om buller i byggna-
der och förslag till ändring i Bo-
verket byggregler 

Boverket Noll KO Ej besvarad 

2020-12-18 2021-01-31 Remiss – Beslut om avstäng-
ningar och varningar i disciplinä-
renden fattade under år 2019 
och 2020 

UKÄ Hög UEO Bevakas 

2020-12-22 2021-04-08 Remiss – Samverkande krafter – 
för stärkt kvalitet och likvärdig-
het inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk (SOU 
2020:66) 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2020-12-28 2021-01-29 Remiss – Förslag till föränd-
ringar i skollag (2010:800) om 
elevens val 

Skolverket Noll KO Ej besvarad 
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2021-01-04 2021-03-31 Remiss – Utkast till lagrådsre-
miss En effektivare överpröv-
ning av offentliga upphandlingar 

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-01-05 2021-03-12 Remiss – Förslag till Transport-
styrelsens föreskrifter och all-
männa råd (TSF 2021:XX) om 
egenskapskrav för vägar, gator, 
spårvagnar och tunnelbanor 
(byggregler)  

Transportsty-
relsen 

Noll KO Ej besvarad 

2021-01-08 2021-04-12 Remiss – Jämlikhetskommiss-
ionens betänkande En gemen-
sam angelägenhet (SOU 
2020:46) 

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-01-12 2021-02-02 Remiss – Regler och handlägg-
ningsordning för behandling av 
personuppgifter i studentarbe-
ten 

UmU Låg UEO Ej besvarad 

2021-01-12 2021-03-05 Remiss – Förslag till ändrad för-
delningsmodell för gemen-
samma kostnader på universi-
tetsgemensam nivå samt på fa-
kultets-förvaltningsgemensam 
nivå 

UmU Noll KO Ej besvarad 

2021-01-15 2021-04-15 Remiss – En gemensam utbild-
ning inom statsförvaltningen 
(SOU 2020:40) 

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-01-18 2021-04-15 Remiss – Krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap 
(SOU 2021:2) 

Justitiedeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-01-18 2021-04-15 Remiss – Ökad kvalitet i lärarut-
bildningen och fler lärare i sko-
lan 

Utbildningsde-
partementet 

Låg UEO Ej besvarad 
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2021-01-21 2021-04-23 Remiss – Betänkande Bygg och 
bo till lägre kostnad – förslag för 
bättre konkurrens i bostadsbyg-
gandet (SOU 2020:75) 

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-01-27 2021-02-22 Internremiss av Handlingsplan 
för klimat och hållbarhet FS1.1-
2259-20 

UmU Låg KO Ej besvarad 

2021-01-29 2021-04-29 Remiss – Utredning om ett ut-
vecklat innovationsstöd vid uni-
versitet och högskolors betän-
kande Innovation som drivkraft 
– från forskning till nytta (SOU 
2020:59) 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-02-02 2021-04-30 Remiss – Kollektivtrafikpro-
gram för Umeå kommun 

Umeå kom-
mun 

Låg KO Ej besvarad 

2021-02-03 2021-05-03 Remiss – Promemorian mins-
kade anslutningskostnader för 
elproduktion till havs 

Infrastruktur-
departementet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-02-03 2021-03-16 Remiss – Förutsättningar för att 
reprocessa och återanvända me-
dicintekniska engångsprodukter 
i Sverige (S2019/05187/FS) 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-02-04 2021-05-03 Remiss – Tillgängliga stränder – 
ett mer differentierat strand-
skydd (SOU 2020:78) 

Miljödeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-02-08 2021-04-30 Remiss – Stärkt äganderätt, flex-
ibla skyddsformer och naturvård 
i skogen (SOU 2020:73) 

Miljödeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 
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2021-02-08 2021-04-06 Remiss – Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen 
(SOU 2021:7) 

Justitiedeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-02-09 2021-03-02 Remiss – Regler för studieavgif-
ter 

UmU Låg UEO Ej besvarad 

2021-02-12 2021-05-26 Remiss – Samråd om åtgärds-
program för Finlands havsför-
valtningsplan 2022 – 2027 

Naturvårdsver-
ket 

Noll KO Ej besvarad 

2021-02-16 2021-03-26 Remiss – Regel för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter vid Umeå 
universitet 

UmU Låg KO Ej besvarad 

2021-02-16 2021-03-03 Remiss – Inspel till förslag om 
Fonden för en rättvis omställ-
ning 

Tillväxtverket Noll KO Ej besvarad 

2021-02-16 2021-05-14 Remiss – Sakkunniggruppens 
genomlysning inför beslut om 
nationell högspecialiserad vård 

Socialstyrelsen Noll KO Ej besvarad 

2021-02-23 2021-05-23 Remiss – Betänkande Havet och 
människan (SOU 2020:83) 

Miljödeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-02-25 2021-03-03 Remiss – Möjligheten för rege-
ringen att frångå huvudregeln 
för fördelning av platser vid ur-
val till högskolan vid extraordi-
nära händelser i fredstid 

Utbildningsde-
partementet 

Låg KO Ej besvarad 

2021-03-01 2021-04-09 Remiss – Förslag till nytt Kon-
sortiavtal för Ladokkonsortiet 

Ladokkonsor-
tiet 

Noll KO Ej besvarad 
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2021-03-01 2021-06-01 Remiss – Förstudie om använd-
ning och hantering av under-
skrifter med elektroniska 
material och metoder 

Riksarkivet Noll KO Ej besvarad 

2021-03-02 2021-04-30 Remiss – Förslag till miljökvali-
tetsnormer för vatten som på-
verkas av vattenkraft 

Länsstyrelsen 
Norrbotten 

Noll KO Ej besvarad 

2021-03-03 2021-04-01 Remiss – Studenter IN nya för-
säkringsvillkor 

Kammarkolle-
giet 

Låg KO Ej besvarad 

2021-03-04 2021-03-22 Remiss – Läkemedelsverkets fö-
reskrifter (HSLF-FS 
2021:XXXX) om komplette-
rande bestämmelser till EU:s 
förordning om medicintekniska 
produkter 

Läkemedels-
verket 

Noll KO Ej besvarad 

2021-03-08 2021-05-10 Remiss – Konsekvenser av ju-
sterade åldersgränser i pensions-
systemet och i andra trygghets-
system 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-03-11 2021-04-20 Remiss – Förslag till föreskrifter 
om ändringar i verkets föreskrif-
ter och allmänna råd (TLVFS 
2008:1) om statligt tandvårds-
stöd 

Tandvårds- 
och läkeme-
delsförmåns-
verket 

Noll KO Ej besvarad 

2021-03-12 2021-06-11 Remiss – Remittering av betän-
kande Struktur för ökad mot-
ståndskraft 

Justitiedeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-03-17 2021-06-16 Remiss – Föreningsfriheten och 
terroristorganisationer SOU 
2021:15 

Justitiedeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 
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2021-03-22 2021-03-31 Remiss – Inbjudan att komma 
med synpunkter på uppdraget 
att föreslå en nationell samord-
ning av undervisningen i nation-
ella minoritetsspråk 

Skolverket Noll KO Ej besvarad 

2021-03-23 2021-03-26 Remiss – Insatser i syfte att 
stärka forskning och utbildning 

UmU Hög KO/
UEO
/DH 

Besvarad 

2021-03-23 2021-04-25 Remiss – Regler för utbildning 
på forskarnivå vid Umeå univer-
sitet 

UmU Hög DH/
UEO
/Dok
tor-
and-
sekt 

Besvarad 

2021-03-24 2021-04-23 Remiss – Regional Livsmedels-
strategi – Mer mat från Väster-
botten 

Region Väster-
botten 

Noll KO Ej besvarad 

2021-03-24 2021-04-21 Remiss – Förslag till föreskrifter 
om vilka kurser fjärrundervis-
ning får användas i 

Skolverket Låg UEO Ej besvarad 

2021-04-09 2021-07-09 Remiss - Ett modernare straff-
rättsligt skydd mot hemfrids-
brott och olaga intrång 
 

Justitiedeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-04-19 2021-06-24 Remiss - förslag till rekommen-
dation om redovisning av om-
fattning på behörighetsgivande 
och högskoleintroducerande ut-
bildning 

SUHF Låg UEO Under utredning 

2021-04-19 2021-05-17 Rekommendationer om tolk-
ning av DOS-lagen vad gäller 
dess tillämpning på lärplattfor-
mar 

SUHF Låg KO Ej besvarad 
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2021-04-19 2021-09-30 Remiss – SOU 2021:6 God och 
nära vård – Rätt stöd till psykisk 
hälsa 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-04-20 2021-05-11 Remiss – Ändringar i FAS, FAS 
plus samt Försäkring för ut-
ländska besökare 

Kammarkolle-
giet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-04-22 2021-08-20 Remiss – En stärkt försörjnings-
beredskap för hälso- och sjuk-
vården (SOU 2021:19) 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-05-07 2021-07-06 Remiss – Utkast till rapport om 
federerade analyser 

Läkemedels-
verket 

Noll KO Ej besvarad 

2021-05-07 2021-06-07 Remiss – Utkast till förordning 
om särskilt investeringsutrymme 
för elnätsverksamhet 

Infrastruktur-
departementet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-05-17 2021-09-30 Remiss – Förslag till föreskrifter 
om kontroll av kärnämnen mm 

Strålskydds-
myndigheten 

Noll KO Ej besvarad 

2021-05-17 2021-09-01 Remiss – Kampen om tiden – 
mer tid till lärande (SOU 
2021:30) 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2021-05-20 2021-09-13 Remiss – Remiss avseende delar 
av betänkandet Stärkt planering 
för en hållbar utveckling (SOU 
2021:23) 

Finansdeparte-
mentet 

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.  
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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  



 

 

 
Bilaga fumB20-8.3a 
Umeå, 2021-05-21 

Sid 1(12) 
 

 
 
Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON  E-POST 
 070 – 606 62 76  ordforande@ntk.umu.se 
  
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

Preliminär ekonomisk ram 2021/2022 
med avseende på den medlemsfinansierade delen inom NTK 
Nedan presenteras förslag på den ekonomisk ram för verksamhetsåret 21/22 med avseende på den 
medlemsfinansierade delen. Underlag till beslut rörande ekonomisk ram 21/22 presenteras i de 
vänstra kolumnerna medan motsvarande siffror för 20/21 återfinns i de högra. Notera att siffrorna i 
underlaget är en uppskattning och till för att fullmäktige ska få en uppfattning om ungefär vilka 
intäkter och utgifter som finns för respektive objekt. 
 
Beslutsförslag återfinns i slutet av dokumentet, där en ekonomisk ram med förslag till 
resultatsintervall för respektive objekt samt för den medlemsfinansierade delen i sin helhet 
presenteras som en tabell. 

Allmänt 

Resultat 
De ekonomiska ramarna är en uppskattning av det resultat som kåren kommer att gå med 21/22, 
baserat på tillgänglig information. Ekonomin ser sämre ut för kåren jämfört med tidigare år, detta 
på grund av många olika anledningar, där den främsta i dagsläget är virussjukdomen, Covid-19, som 
tvingat Sveriges regering till att införa stora restriktioner.  

Arvoden 
Arvodet för kårens heltidsarvoderade är 35 % av prisbasbeloppet per månad. Prisbasbeloppet är en 
summa som varierar från år till år för att spegla prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet för 
2021 ligger på 47 600 SEK och arvodet blir därför 16 660 SEK/månad. Budgeten är beräknad på 
12,5 månaders arvoden för kårordförande, vice kårordförande, ordförande för studiesociala, 
arbetsmarknads-, och utbildningsbevakningsenheten. 

Resor och traktamente 
NTK är med i ett nationellt samarbetsorgan med andra stora teknolog- och naturvetarkårer, Reftec. 
Detta samarbete innebär en del resor till olika delar av landet för att träffa de andra kårerna på plats. 
Dessutom tillkommer resor för våra delegater till SFS fullmäktigemöte, samt till SFS 
medlemsmöten. Därför ligger budgeten för resor på ca 70 000 SEK totalt. 
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Arbetsglädje 
Detta är ett konto som finns under alla aktiva objekt inom den medlemsfinansierade delen. 
Sammanlagt rör det sig om runt 50 000 SEK i arbetsglädje, där enheterna, kårstyrelsesammanträden, 
valberedning och ordföranderådet kostar ca 4 000 SEK var och fullmäktigesammanträden ca 23 000 
SEK. 

Intern omfördelning 
Den finansiering som NTK erhåller från staten, universitetet och fakulteten fördelas genom intern 
omfördelning ut på de olika objekten som finansieringen avser. 
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1. Kårkansli och administration, STYR 

Intäkter 
De senaste normala åren har kåravgiftsintäkterna legat på mellan 650 000 – 815 000 SEK per år. 
Det är alltid svårt att beräkna denna inkomst, men en uppskattning baserad på ett mer balanserat 
medlemsunderlag och bibehållen anslutningsgrad hamnar på ca 650 000 SEK. Förutom detta så 
erhåller NTK medel från staten, universitetet och fakulteten på totalt ca 1,3 miljoner kronor, denna 
siffra kommer att öka då regeringen tillför extra medel detta år för studentinflytande. 

Kostnader 
Inräknat i uppgifterna på STYR finns samtliga kostnader för medlemshantering, både 
registerhantering samt medlemskort, här finns även hyra för kårkansliet samt arvode och 
arbetsgivaravgift för kårordförande, vice kårordförande, och kanslist. Sammanlagt finns det 
omkring 70 kostnadskonton inom STYR. Många av dessa kostnader är gemensamma kostnader för 
hela kansliet samt för kårstyrelsen. Som exempel så ligger under STYR kostnader för utbildning för 
kanslipersonal, utbildning för kårstyrelsen, personalkonferens, teambuilding för kårstyrelsen, 
överlämning samt arrangemangskostnader för årshögtid och höstbaluns. 
 

Riktlinjer rörande STYR 
Objektet STYR:s resultat för verksamhetsåret 21/22 ska resultera inom intervallet 
250 000 SEK < x < 150 000 SEK. 

1. Kårkansli och administration (STYR) 
 Förslag 

2021/2022 
Fastslagen 
2020/2021 

SUMMA INTÄKTER 2 200 000 1 900 000 
SUMMA KOSTNADER 
 

-2 000 000 -2 050 000 

RESULTAT OBJEKT 200 000 -150 000 
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2. Arbetsmarknadsenheten, ARB 

Intäkter 
Eftersom NTK är en av de fyra studentföreningar som äger Uniaden utbetalas ersättning till NTK 
för arbetskraftsomkostnader. Denna intäkt kommer in på ARB under intäkter. 
 
Under objektet ARB finns även intäkter för företagskvällar och andra typer av arrangemang samt 
liknande intäkter. Många av dessa intäkter kommer av att representanter från näringslivet vill 
komma i kontakt med NTK:s medlemmar och NTK vill givetvis i sin tur att våra medlemmar får 
kontakt med sin framtida arbetsmarknad. 

Kostnader 
Många av kostnaderna inom ARB är direkt kopplade till en intäkt, exempelvis finns det ett konto 
för kostnader för företagskvällar och ett för arrangemangskostnader. Vidare finns även kostnader 
för arvode, arbetsgivaravgift, mobiltelefoni, och resor. Inom objektet ARB ska inkomsterna täcka 
utgifterna, ARB är även budgeterat att få ett positivt resultat. ARB täcker på så sätt upp för andra 
objekt som uppvisar ett negativt resultat, till exempel KOMM, och de pengar som kommer in 
används på så sätt till kommunikationsarbete, utbildningsbevakning och att gagna det studiesociala 
arbetet inom NTK. 

Riktlinjer rörande ARB 
Objektet ARB:s resultat för verksamhetsåret 21/22 ska resultera inom intervallet 
200 000 SEK < x < 300 000 SEK. 

2. Arbetsmarknadsenheten (ARB) 
 Förslag 

2021/2022 
Fastslagen 
2020/2021 

SUMMA INTÄKTER 900 000 650 000 
SUMMA KOSTNADER 
 

-650 000 -450 000 

RESULTAT OBJEKT 250 000 200 000 
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3. Studiesociala enheten, STUM 

Intäkter 
NTK erhåller ekonomisk ersättning från fakulteten för att genomföra den årliga 
mottagningsutbildningen, så att välkomnandet av de nya studenterna sker på ett genomtänkt och 
säkert sätt. Detta samarbete sker i form av ett tjänsteköp mellan fakulteten och NTK, och 
intäkterna är placerade under STUM. Intäkter beräknas också för delar av de arrangemang som 
kåren genomför inom ramen för sin studiesociala verksamhet. Bidraget är knytet till antalet 
studenter som utbildas och detta återspeglas i det uppskattade bidraget.   

Kostnader 
Förutom kostnader för ovan nämnda arrangemang ligger här kostnader för arvoden, 
arbetsgivaravgifter, osv. Detta objekt uppvisar totalt sett ett negativt resultat, som täcks upp av till 
exempel ARB. 

Riktlinjer rörande STUM 
Objektet STUM:s resultat för verksamhetsåret 21/22 ska resultera inom intervallet  
-100 000 SEK < x < -50 000 SEK.  

3. Studiesociala enheten (STUM) 
 Förslag 

2021/2022 
Fastslagen 
2020/2021 

SUMMA INTÄKTER 305 000 305 000 
SUMMA KOSTNADER 
 

-380 000 -330 000 

RESULTAT OBJEKT -75 000 -25 000 
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4. Utbildningsbevakningsenheten, UTB 

Intäkter 
Utbildningsbevakning är kårens främsta syfte och självfallet vill fakulteten tillse att studenterna kan 
vara med och arbeta för att våra utbildningar skall hålla hög kvalitet. Detta samarbete med 
fakulteten sker numera i form av ett tjänsteköp av utbildningsbevakning, 
studeranderepresentantutbildning samt till doktorandombud. Dessa intäkter ligger under UTB. 

Kostnader 
Under UTB ligger kostnader för en heltidsarvoderad enhetsordförande, det vill säga arvode, 
arbetsgivaravgift, osv. Här finns även kostnaden för doktorandombud samt för 
studeranderepresentantutbildningarna, STURE. 

Riktlinjer rörande UTB 
Objektet UTB:s resultat för verksamhetsåret 21/22 skall resultera inom intervallet  
-150 000 SEK < x < -75 000 SEK.  

4. Utbildningsbevakningsenheten (UTB) 
 Förslag 

2021/2022 
Fastslagen 
2020/2021 

SUMMA INTÄKTER 285 000 285 000 
SUMMA KOSTNADER 
 

-420 000 -380 000 

RESULTAT OBJEKT -135 000 -95 000 
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5. Kommunikationsenheten, KOMM 

Intäkter 
De intäkter som finns för objektet KOMM kommer dels från annonsförsäljning dels för 
produktion av studenthandboken, som bekostas av fakulteten genom ett tjänsteköp. 

Kostnader 
Halva kanslistens lönekostnad ligger på STYR och andra halvan på KOMM då kanslisten har ansvar 
för både medlemshantering och kommunikation. Utöver detta ligger kostnader för trycksaker, 
annonsering och övriga kostnader för reklam och PR under detta objekt.  

Riktlinjer rörande KOMM 
Objektet KOMM:s resultat för verksamhetsåret 21/22 skall resultera inom intervallet:  
-250 000 SEK < x < -200 000 SEK. 

5. Kommunikationsenheten (KOMM) 
 Förslag 

2021/2022 
Fastslagen 
2020/2021 

SUMMA INTÄKTER 50 000 30 000 
SUMMA KOSTNADER 
 

-275 000 -215 000 

RESULTAT OBJEKT -225 000 -185 000 
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6. Ordföranderådet, SEKTORD 

Intäkter 
Under SEKTORD finns inga intäkter, objektet bärs upp av ARB.  

Kostnader 
Under SEKTORD finns kostnader för arrangemangskostnader för bland annat 
sektionsstyrelseutbildning, samt arbetsglädje för ordföranderådet. 

Riktlinjer rörande SEKTORD 
Objektet SEKTORD:s resultat för verksamhetsåret 21/22 skall resultera inom intervallet  
-6 000 SEK < x < -4 000 SEK.  

6. Ordföranderådet (SEKTORD) 
 Förslag 

2021/2022 
Fastslagen 
2020/2021 

SUMMA INTÄKTER 0 0 
SUMMA KOSTNADER 
 

-5 000 -5 000 

RESULTAT OBJEKT -5 000 -5 000 
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7. Fullmäktige, FUM 

Intäkter 
Det finns inga intäkter för detta objekt, utgifterna på FUM bärs upp av ARB.  

Kostnader 
Under FUM finns kostnader för arvode samt arbetsgivaravgifter till talmanspresidiet, fullmäktiges 
arbetsglädje och arrangemangskostnader för fullmäktigeutbildning.  

Riktlinjer rörande FUM 
Objektet FUM:s resultat för verksamhetsåret 21/22 skall resultera inom intervallet  
-25 000 SEK < x < -15 000 SEK.  

7. Fullmäktige (FUM) 
 Förslag 

2021/2022 
Fastslagen 
2020/2021 

SUMMA INTÄKTER 0 0 
SUMMA KOSTNADER 
 

-20 000 -20 000 

RESULTAT OBJEKT -20 000 -20 000 
 
  



 

 

 
Bilaga fumB20-8.3a 
Umeå, 2021-05-21 

Sid 10(12) 
 

 
 
Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON  E-POST 
 070 – 606 62 76  ordforande@ntk.umu.se 
  
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

8. Fullmäktiges valberedning, VALB 

Intäkter 
Det finns inga intäkter för detta objekt, utgifterna på VALB bärs upp av ARB.  

Kostnader 
Under VALB finns kostnader för exempelvis utbildning av valberedningen, arrangemangskostnader 
i samband med utlysning av poster samt arbetsglädje.  
 
Riktlinjer rörande VALB 
Objektet VAL:s resultat för verksamhetsåret 21/22 skall resultera inom intervallet  
-5 000 SEK < x < -3 000 SEK.  

8. Fullmäktiges valberedning (VALB) 
 Förslag 

2021/2022 
Fastslagen 
2020/2021 

SUMMA INTÄKTER 0 0 
SUMMA KOSTNADER 
 

-4 000 -4 000 

RESULTAT OBJEKT -4 000 -4 000 
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Resultatbudget för den medlemsfinansierade delen 
Fullmäktige fastställer ramar för verksamheten och kårstyrelsen fastställer utifrån den en 
detaljbudget. Nedan i tabellen finner ni uppskattade resultat för 21/22 för samtliga objekt inom den 
medlemsfinansierade delen samt motsvarande fastställda siffror för 20/21. 

Uppskattad resultatbudget 
Medlemsfinansierad verksamhet 
  Uppskattat 

resultat 
2021/2022 
FUM20-8 

Uppskattat 
resultat 

2020/2021 
FUM19-7 

Objekt Förkortning 2021/2022 2020/2021 
Kårstyrelse, kansli och administration STYR 200 000 -150 000 
Arbetsmarknadsenheten ARB 250 000 200 000 
Studiesociala enheten STUM -75 000 -25 000 
Utbildningsbevakningsenheten UTB -135 000 -95 000 
Kommunikationsenheten KOMM -225 000 -185 000 
Ordföranderådet SEKTORD -5 000 -5 000 
Fullmäktige FUM -20 000 -20 000 
Fullmäktiges valberedning VALB -4 000 -4 000 
NTK totalt medlemsfinansierat  -14 000 -294 000 
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Ekonomisk ram medlemsfinansierade delen 
Nedan finner ni förslag till preliminär ekonomisk ram för medlemsfinansierad verksamhet 
verksamhetsåret 21/22, i den vänstra kolumnen. I den högra kolumnen återfinns fastställd 
ekonomisk ram för 20/21. Syftet med denna ram är, som tidigare nämnt, att ge kårstyrelsen direktiv 
när det gäller resultat för varje objekt samt för totalt resultat. 

Preliminär ekonomisk ram 21/22 
Medlemsfinansierad verksamhet 

  Förslag Fastställd 
Objekt Förkortning 2021/2022 2020/2021 
Kårstyrelse, kansli och administration STYR 250 000 < x < 150 000 -210 000 < x < -110 000 
Arbetsmarknadsenheten ARB 200 000  < x < 300 000 150 000  < x < 250 000 
Studiesociala enheten STUM -100 000 < x < -50 000 -60 000 < x < -25 000 
Utbildningsbevakningsenheten UTB -150 000 < x < -75 000 -125 000 < x < -80 000 
Kommunikationsenheten KOMM -250 000 < x < -200 000 -195 000 < x < -175 000 
Ordföranderådet SEKTORD -6 000 < x < -4 000 -6 000 < x < -4 000 
Fullmäktige FUM -25 000 < x < -15 000  -25 000 < x < -15 000  
Fullmäktiges valberedning VALB -5 000 < x < -3 000 -5 000 < x < -3 000 
    
NTK totalt medlemsfinansierat  -86 000 < x < 103 000 -476 000 < x < -157 000 

 
Fullmäktige föreslås besluta 
 
att ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den 

medlemsfinansierade verksamhetens resultat för verksamhetsåret 21/22 totalt, samt 
per objekt, ska resultera inom de intervall som presenteras i tabell Preliminär ekonomisk 
ram enligt ovan. 

 
På kårstyrelsens vägnar, ort och dag som ovan 
 
Victor Johansson 
Kårordförande 20/21 
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