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Fullmäktigesammanträde 8 21/22 
Datum: 2022-05-18 
Tid: 17.15 
Lokal: Kårhuset Origo 

F21-8   Formalia   
F21-8.1 Mötets öppnande 
 Talman Amanda Vikström förklarar mötet öppnat 17:15 
 
F21-8.2 Avstängning av mobiltelefoner 
 
F21-8.3 Justering av röstlängd 

Bilaga fumF21-8.3 
Fullmäktige finner mötet behörigt med 16 ledamöter närvarande 

 
F21-8.4 Val av mötesordförande 

Fullmäktige väljer talman Amanda Vikström till mötesordförande 
 
F21-8.5 Val av mötessekreterare 

Fullmäktige väljer arbetsmarknadsenhetens ordförande Willy Själin till mötessekreterare 
 

F21-8.6 Mötets behöriga utlysande 
 Fullmäktige finner mötet behörigt utlyst 
 
F21-8.7 Godkännande av föredragningslista 
 Fullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

- Lägga till punkten fumB21-8.4 med namnet ”Godkännande av preliminär ekonomisk ram 
22/23”  

- Lägga till bilagorna fumB21-8.4a-b 
- Behandla punkten fumB21-8.4 
- Byta ut de handskrivna rapporterna till renskrivna 
- Ändra bilagenumret på enhetsrapporten från studiesociala enheten till ”fumM21-8.3b” 

 
Yrkande 6 Willy Själin, kårstyrelsen, yrkar att: 
  Öppna upp för nominering på plats under V21-8.1 och V21-8.2 

Läggs till handlingarna 
 
Fullmäktige beslutar 
att Öppna upp för nominering på plats under V21-8.1 och V21-8.2 
 
F21-8.8 Val av två justerare samt justeringsdatum 
 Till justerare väljs Malin Gidlund, F-sektionen, samt Mats Bennervall, CS-sektionen 



Protokoll 

 

Bilaga F21-8.7 
2022-05-23 

Sid 2(10) 

 

 
 
Umeå naturvetar- och teknologkår 
 
Utdragsbestyrkande Justeringspersonernas sign. 
 
 ....................................................................................................  

 Justeringsdatum sätts till den 1 juni. 
 
F21-8.9 Adjungeringar 
 Inga adjungeringar 

M21-8  Meddelanden   
M21-8.1 Beslutsuppföljning 
 Bilaga fumM21-8.1 
  
 Läggs till handlingarna 
 
M21-8.2 Rapport från kårstyrelsen  

 Bilaga fumM21-8.2 
 

Kårordförande tillägger att hon träffat utbildningsminister Anna Ekström (S) och att hon fått 
skicka med sig viktiga synpunkter inom utbildning som ministern tänkt ta med sig vidare till 
riksdagen. Kårordförande berättar att Mitum kommer gå med ett positivt resultat, där ledamot 
trycker på att varuautomaterna mest troligtvis hjälper till med bättre ekonomi till Mitum. 
 
Läggs till handlingarna 

 
M21-8.3 Rapport från enheterna 

 Bilaga fumM21-8.3a-c 
  
 Arbetsmarknadsenhetens ordförande berättar om resan som gjorts för tjejer och  

icke-binära på CS-sektionen. Han säger att studieresor till företag tror han är ett vinnande och 
uppmuntrar sektioner att göra det samma om så önskas. 
 
Utbildningsbildningsbevakningsenhetens ordförande berättar om att sektionsstyrelseutbildningen, 
styre, inte blir av på grund av för få anmälda. Han poängterar att den kommer bli av till hösten för 
de nya sektionsstyrelserna.  
 
Ledamot frågar angående institutionen tillämpad fysik och elektroniks tankar om att starta ett nytt 
civilingenjörsprogram i intelligenta system. Utbildningsbevakningsenhetens ordförande berättar att det 
är väldigt många frågetecken fortfarande kring utbildningen och att fakultetens utbildningskommitté 
valt att bordlägga beslutet om programmet.  

 
Läggs till handlingarna 

 
M21-8.4 Rapport från Fullmäktiges presidium 

 Bilaga fumM21-8.4 
  
 Läggs till handlingarna 
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M21-8.5 Meddelanden från övriga råd och enheter 
 Bilaga fumM21-8.5 
  

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande berättar att det är samma mandatfördelning nästa 
verksamhetsår som detta år. 
 
Läggs till handlingarna  

 
M21-8.6 Övriga meddelanden 
  
 Kårhuschefen berättar att Origos sista nattklubb är lördagen den 21/5 
 
M21-8.7 Remisser 
 Bilaga fumM21-8.7 
 
 Läggs till handlingar 
 
M21-8.8 Interpellationer och enkla frågor 
 
 Inga interpellationer eller enkla frågor har inkommit till mötet 

B21-8 Beslut  
B21-8.1 Fastställande av arvodesbelopp för verksamhetsåret 2022/2023 

Bilaga fumB21-8.1 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
  
Fullmäktige föreslås besluta: 
att  fastställa månadsarvodet för de heltidsarvoderade 2022/2023 till 16 555 kronor (35 % 

av prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och månad 
 
att  fastställa månadsarvodet för fullmäktiges presidium 2022/2023 till 2 365 kronor (5 % 

av prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och termin 
 
att  fastställa månadsarvodet för kårstyrelsens studerandeledamot 2022/2023 till 4 730 

kronor (10 % av prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och termin 
 
Yrkande 1 Willy Själin, kårstyrelsen, yrkar att: 

 ändra från 16 555 till 16 905 i första att-satsen 
Läggs till handlingarna 

 
Yrkande 2 Willy Själin, kårstyrelsen, yrkar att: 

ändra från 2365 till 2415 i andra att-satsen och från månadsarvode till terminsarvode. 
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Läggs till handlingarna 
 
Yrkande 3 Willy Själin, kårstyrelsen, yrkar att: 

ändra från 4730 till 4830 i andra att-satsen och från månadsarvode till terminsarvode. 
Läggs till handlingarna 

 
Fullmäktige beslutar: 
att  fastställa månadsarvodet för de heltidsarvoderade 2022/2023 till 16 905 kronor (35 % av 

prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och månad 
 
att  fastställa terminsarvode för fullmäktiges presidium 2022/2023 till 2 415 kronor (5 % av 

prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och termin 
 
att  fastställa terminsarvode för kårstyrelsens studerandeledamot 2022/2023 till 4 830 kronor (10 % 

av prisbasbeloppet vid kalenderårets början) per person och termin 
 
B21-8.2 Fastställande av medlemsavgift 2022/2023 
 Bilaga fumB21-8.2 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att  fastställa avgiften 22/23 för helårsmedlemskap till 430 kr per år 
 
att  fastställa avgiften 22/23 för terminsmedlemskap till 280 kr per år 
 
att  fastställa avgiften 22/23 för begränsat helårsmedlemskap till 200 kr per år 
 
att  fastställa avgiften 22/23 för begränsat terminsmedlemskap till 120 kr per år 
 
att  fastställa sektionsavgiften 22/23 till 30 kr per medlem 
 
Yrkande 4 Willy Själin, kårstyrelsen, yrkar att: 

Ändra sista att-satsen till: fastställa sektionsavgiften 22/23 till 30 kr per 
heltidsstuderande medlem och 20 kr till övriga medlemmar per år 
Läggs till handlingarna 

 
Fullmäktige beslutar: 
att  fastställa avgiften 22/23 för helårsmedlemskap till 430 kr per år 
 
att  fastställa avgiften 22/23 för terminsmedlemskap till 280 kr per år 
 
att  fastställa avgiften 22/23 för begränsat helårsmedlemskap till 200 kr per år 
 
att  fastställa avgiften 22/23 för begränsat terminsmedlemskap till 120 kr per år 
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att  fastställa sektionsavgiften 22/23 till 30 kr per heltidsstuderande medlem och 20 kr till 
 övriga medlemmar per år 
 
B21-8.3 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022/2023 
 Bilaga fumB21-8.3 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022/2023 
 
Kårordförande för verksamhetsåret 22/23 berättar att tillträdande kårstyrelse gemensamt suttit ner och diskuterat 
och tagit fram den nya verksamhetsplanen. Vice kårordförande för verksamhetsåret 22/23 lyfter att det är många 
punkter i verksamhetsplaner och poängterar att nu med nästan hel kårstyrelse så finns möjlighet att genomföra 
samtliga. 
 
Ledamot frågar angående punkten att ta tillbaka gamla traditioner och evenemang i verksamhetsplanen och vill ha 
exempel på vad en gammal tradition är. Tillträdande kårordförande ger sektionskampen som ett exempel på 
evenemang som inte gjorts sen före pandemin. Diskussionerna från föregående sammanträde var givande för att ta 
fram verksamhetsplanen säger tillträdande kårordförande. 
 
Yrkande 5 Willy Själin, kårstyrelsen, yrkar att: 

ändra ”ta tillbaka gamla traditioner och evenemang” till ”återuppliva gamla traditioner 
och evenemang” 

Läggs till handlingarna 
 
Fullmäktige beslutar: 
att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022/2023 med ändringen i yrkande 5 
 

Mötet ajourneras för paus kl 18:03. 
Mötet återupptas kl 18:56. 

 
B21-8.4 Beslut om fastställande av preliminär ekonomisk ram för verksamhetsåret 2022/2023 
 Bilaga fumB21-8.4a-b 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den 

medlemsfinansierade verksamhetens resultat för verksamhetsåret 22/23 totalt, samt 
per objekt, ska resultera inom de intervall som presenteras i tabell ekonomisk ram enligt 
ovan. 

 
att ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den övriga 

verksamhetens resultat för verksamhetsåret 22/23 totalt, samt per objekt, ska 
resultera inom de intervall som presenteras i tabell ekonomisk ram enligt ovan. 
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Tillförordnad vice kårordförande berättar att den fastställda ekonomiska ramen 2021/2022 för den 
medlemsfinansierade delen är felaktig och att det missats ett flertal gånger. 
 
Ledamot frågar om varför budgeten för fullmäktige har höjts. Tillförordnad vice kårordförande berättar att han 
tillsammans med ekonomiansvarig har kollat historiskt sett och anser att den borde höjas efter pandemin. 
 
Ledamot frågar om den ekonomiska ramen för Origo är lagd utifrån ett år av pandemi eller ett år utan. 
Tillförordnad vice kårordförande berättar att den är satt utifrån ett vanligt år med påverkan av pandemin. 
 
Ledamot vill att Origo kollar över inventarierna då Origo fyller 15 i år och det finns inventarier som inte blivit 
ersatta sen öppnandet. Ledamot trycker på att det kan vara värt att ha i åtanke att inköp lätt drar i väg 
kostnaderna. Tillförordnad vice kårordförande säger att kårhuschefen får skicka in förfrågningar till kårstyrelsen om 
köpen överstiger 3 000 kr.  
 
Fullmäktige beslutar: 
att ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den medlemsfinansierade 

verksamhetens resultat för verksamhetsåret 22/23 totalt, samt per objekt, ska resultera inom de 
intervall som presenteras i tabell ekonomisk ram enligt ovan. 

 
att ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den övriga verksamhetens 

resultat för verksamhetsåret 22/23 totalt, samt per objekt, ska resultera inom de intervall som 
presenteras i tabell ekonomisk ram enligt ovan. 

 

V21-8 Val  
Kort diskussion angående brist på nomineringar till punkterna V21-8.1 och V21-8.2. Mötet 
hoppar tillbaka till punkt F21-8.7 då det inkommer ett yrkande om att öppna upp för nominering 
på plats under berörda punkter. 

 
V21-8.1 Val av Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2022/2023 
 Föredragande: Talman Amanda Vikström 
 
 Polina Mironchik nomineras på plats. 
 
Fullmäktige beslutar genom öppen votering 
att välja Polina Mironchik till posten arbetsmarknadsenhetens ordförande 22/23 
 
V21-8.2 Val av Kårfullmäktiges vice talman 2022/2023 
 Föredragande: Talman Amanda Vikström 
 
Yrkande 7 Amanda Vikström, talman, yrkar att: 
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 bordlägga punkten v21-8.2 till nästkommande sammanträde 
Läggs till handlingarna 

 
Fullmäktige beslutar  
att bordlägga valet av vice talman 22/23 till nästkommande sammanträde 
 
 
V21-8.3 Val av firmatecknare 2022/2023 
 Bilaga fumV21-8.3 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att  välja Elisabeth Rönnberg, kårens ekonomiskt ansvarige, till tredje firmatecknare under 

verksamhetsåret 2022/2023 vid sidan av kårordförande och vice kårordförande 
 
Fullmäktige beslutar genom öppen votering   
att välja Elisabeth Rönnberg, kårens ekonomiskt ansvarige, till tredje firmatecknare under 

verksamhetsåret 2022/2023 vid sidan av kårordförande och vice kårordförande 
 
V21-8.4 Ledamot i Universitetsstyrelsen 2022/2023 
 Bilaga fumV21-8.4 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att välja Gustav Sundqvist, Ingenjörssektionen, till ordinarie ledamot i 

Universitetsstyrelsen för verksamhetsåret 2022/2023 
 
Fullmäktige beslutar genom öppen votering   
att välja Gustav Sundqvist, Ingenjörssektionen, till ordinarie ledamot i Universitetsstyrelsen för 

verksamhetsåret 2022/2023 
 
V21-8.5 Val till anställningskommittén 2022/2023 
 Bilaga fumV21-8.5 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att välja Willy Själin, CS-sektionen, till ordinarie ledamot i Anställningskommittén 

2022/2023 
 
att  välja Tove Berglund, F-sektionen, till suppleant i Anställningskommittén 2022/2023 
 
Fullmäktige beslutar genom öppen votering   
att välja Willy Själin, CS-sektionen, till ordinarie ledamot i Anställningskommittén 2022/2023 
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samt att välja Tove Berglund, F-sektionen, till suppleant i Anställningskommittén 2022/2023 
 
V21-8.6 Val till Disciplinnämnden 2022/2023 
 Bilaga fumV21-8.6 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att välja Samuel Sahlin, F-sektionen, till ordinarie ledamot i Disciplinnämnden 

2022/2023 
 
att välja Willy Själin, CS-sektionen, till suppleant i Disciplinnämnden 2022/2023 
 
Fullmäktige beslutar genom öppen votering   
att välja Samuel Sahlin, F-sektionen, till ordinarie ledamot i Disciplinnämnden 2022/2023 
 
samt att  välja Willy Själin, CS-sektionen, till suppleant i Disciplinnämnden 2022/2023 
 
V21-8.7 Val till Fakultetsnämnden 2022/2023 
 Bilaga fumV21-8.7 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att  välja Gustav Sundqvist, Ingenjörssektionen, till ordinarie ledamot i Fakultetsnämnden 

2022/2023 
 
att välja Matilda Munter, CS-sektionen, till ordinarie ledamot i Fakultetsnämnden 

2022/2023 
 
att välja Willy Själin, CS-sektionen, till suppleant i Fakultetsnämnden 2022/2023 
 
att lämna sista ordinarie platsen i Fakultetsnämnden vakant till dess att 

doktorandsektionen lämnat över sitt förslag 
 
Fullmäktige beslutar genom öppen votering   
att välja Gustav Sundqvist, Ingenjörssektionen, till ordinarie ledamot i Fakultetsnämnden 2022/2023 
 
samt att  välja Matilda Munter, CS-sektionen, till suppleant i Fakultetsnämnden 2022/2023 
 
samt att  välja Willy Själin, CS-sektionen, till suppleant i Fakultetsnämnden 2022/2023 
 
samt att  lämna sista ordinarie platsen i Fakultetsnämnden vakant till dess att doktorandsektionen lämnat 

över sitt förslag 
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V21-8.8 Val till Utbildningskommittén 2022/2023 
Bilaga fumV21-8.8 

 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
att  välja Samuel Sahlin, F-sektionen till ordinarie ledamot i Utbildningskommittén 

2022/2023  
 
att välja Tove Berglund, F-sektionen till ordinarie ledamot i Utbildningskommittén 

2022/2023 
 
att välja Willy Själin, CS-sektionen till ordinarie ledamot i Utbildningskommittén 

2022/2023 
 
att välja Polina Mironchik, CS-sektionen till suppleant i Utbildningskommittén 

2022/2023 
 
Fullmäktige beslutar genom öppen votering  
att välja Samuel Sahlin, F-sektionen, till ordinarie ledamot i Utbildningskommittén 2022/2023 
 
samt att  välja Tove Berglund, F-sektionen, till ordinarie ledamot i Utbildningskommittén 2022/2023 
 
samt att  välja Willy Själin, CS-sektionen, till ordinarie ledamot i Utbildningskommittén 2022/2023 
 
samt att  välja Polina Mironchik, CS-sektionen, till suppleant i Utbildningskommittén 2022/2023 
 
V21.8.9 Val av externrevisor 2022/2023 
 Bilaga fumV21-8.9 
 Föredragande: Kårstyrelsen 
 
Fullmäktige föreslås besluta: 
 
att utse PWC, till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2022/2023 
 
Fullmäktige beslutar 
att välja PWC till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2022/2023 
 

A21-8 Avslutande formalia  
A21-8.1 Övriga frågor 
 
Ledamot frågar om varför beslut om ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2020/2021 inte har prövats.  Talman, tillika 
internrevisor från föregående verksamhets år berättar att det inte inkommit någon verksamhetsberättelse och 
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förvaltningsberättelse och med det ingen revisionsberättelse. Ledamot säger att avsaknaden av revisionsberättelse borde 
betyda att fullmäktige kan fatta att inte ge kårstyrelsen ansvarsfrihet. Fullmäktige är måttligt irriterad över att 
ärenden fortfarande inte har behandlats. 
 
Ledamot frågar om access till MIT-huset då de som inte har kurser som ligger i huset går miste om att handla i 
Mitum utanför öppettiderna. Kårstyrelsen ger förslag om att eventuellt lägga varuautomater i teknik- eller 
naturvetarhuset. Doktorandombudet berättar att diskussioner om accesser har diskuterats på universitetscentral nivå. 
Ledamot förslog att kontakta programansvariga.   
 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande berättar att han tillsammans med studiesociala enhetens ordförande varit i 
kontakt med prefekten på konstnärligt campus om att ge studenter tillgång till MIT-huset.  
 
Ledamot frågar om varför man bara har access till vissa hus och får som svar att det nog är en säkerhetsfråga, att 
kunna reglera antalet människor i omlopp inne på campus under kvällstid. Ledamot tycker att det kunde ha varit 
något att generellt få mer access men en annan ledamot tyckte att man nog inte ska driva frågan om access för långt. 
 
 
A21-8.2 Mötets högtidliga avslutande  
 

Talman förklarar mötet avslutat 20:04 och tackar för ett bra verksamhetsår 
 
 
 
 
 
I tjänsten, ort och datum som ovan 
 
 
 
 
_________________________     _________________________ 
Amanda Vikström Willy Själin 
Talman 2021/2022 
 
 
 
 
_________________________ 
Mats Bennervall 
CS-sektionen 
Justerare 

Mötessekreterare 
 
 
 
 
_________________________ 
Malin Gidlund 
F-sektionen 
Justerare 
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