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Fullmäktigesammanträde 4 18/19  

Datum:  2019-02-06   

Tid:  17.15   

Lokal:  Kårhuset Origo   

F18-4.1   Mötets öppnande  

   Peter Molander förklarar mötet öppnat 17:18  

F18-4.2   Avstängning av   

   mobiltelefoner  

F18-4.3   Justering av röstlängd  

Fullmäktige finner mötet behörigt med 14 närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter.  

F18-4.4   Val av mötessekreterare  

André Schoemaker väljs till mötessekreterare.  

F18-4.5   Val av mötesordförande  

Peter Molander väljs till mötesordförande.  

F18-4.6   Mötets behöriga utlysande  

Fullmäktige finner mötet behörigt utlyst.  

F18-4.7   Godkännande av   

   Föredragningslista  

Fullmäktige godkänner föredragningslistan med redaktionella ändringar.  

F18-4.8   Val av två justerare  

   samt justeringsdatum  

Till justerare väljs Ellen Fasth, MEGA samt Johan Lundberg, Sigma samt att justeringsdatum  

sätts till 20 Februari.   
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F18-4   Formalia   Anmärkning  

F18-4.9  Adjungeringar  

Filip Christiansen adjungeras in.  

    

M18-4   MEDDELANDEN   Anmärkning  

M18-4.1   Beslutsuppföljning  

   Inga beslut att följa upp finns    

M18-4.2   Rapport från kårstyrelsen    

   Bilaga fumM18-4.2  

Läggs till handlingarna  

M18-4.3   Rapport från enheterna  

   Arbetsmarknadsenhetens Bilaga fumM18-4.3a  

  

M18-4.6   Remisser  

   Bilaga fumM18-4.7  

Läggs till handlingarna.  

M18-4.7   Interpellationer  

   och enkla frågor  

Inga interpellationer eller övriga frågor har inkommit till detta möte.  

   Studiesociala enheten Bilaga fumM18-4.3b  

   Utbildningsbevakningsenheten Bilaga fumM18-4.3c 

Läggs till handlingarna  

M18-4.4   Rapport från Fullmäktiges    

   Presidium  

   Ingen rapport har inkommit. Muntlig redogörelse.  

M18-4.5   Meddelanden från övriga  

råd och enheter  

Inga övriga meddelanden finns.   

Valberedningen har öppnat nomineringar för kårstyrelsen och kommit igång. 
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Mötet pausas vid 17:45  

Mötet återupptas kl 18:26  

B18-4    Beslut          

Yrkande 1 André Schoemaker, F-sektionen yrkar att 

lägga till att satsen:  

  

att  lägga bilagorna fumB18-4.1a-c till handlingar  

  
Fullmäktige beslutar att lägga Yrkande 1 till handlingarna.  

  

B18-4.1  Revisionsberättelser, Förvaltningsberättelse samt Verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2017/2018  

  Bilaga fumB18-4.1a-d  

  Föredragande, Kårordförande 2017/2018, Amanda Vikström  

  
Fullmäktige beslutar  

  

att  lägga bilagorna fumB18-4.1a-c till handlingarna  

  
samt   

  
  

att  besluta enligt att sats i bilaga fumB18-4.1d  

  
Yrkande 2 André Schoemaker, F-sektionen yrkar att 

lägga till att satsen:  

att  bevilja ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2017/2018  

  
Fullmäktige beslutar att lägga Yrkande 2 till handlingarna.  

  

B18-4.2  Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2017/2018.  

  Föredragande, Talman 2018/2019, Peter Molander  

  

Fullmäktige beslutar  
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att  bevilja ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2017/2018  

V18-4   Val          

Yrkande 3 Adam Bonnedahl, CS-sektionen yrkar att 

lägga till att satsen:  

  

att  välja Adam Bonnedahl,CS-sektionen,till Intern Revisor för verksamhetsåret 18/19  

  
Fullmäktige beslutar att lägga Yrkande 3 till handlingarna.  

  
  

V18-4.1 Val av internrevisor för verksamhetsåret 2018/2019  

  Bilaga fumV18-4.1  

  Föredragande, Valberedningen 2018/2019  

  
Fullmäktige beslutar  

  

att  välja Adam Bonnedahl, CS-sektionen, till Intern Revisor för verksamhetsåret 18/19.  

A18-4 Avslutande formalia  Anmärkning  

A18-4.1  Övriga frågor  

  Inga övriga frågor  

A18-4.2  Mötets högtidliga avslutande   

  Mötet avslutas kl 18:43  

  
  
  
  
  
I tjänsten, ort och datum som ovan  

  
      

Peter Molander 

Talman 2017/2018  

Buster Hultgren Wärn 

CS-sektionen 

Justerare 
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Ellen Fasth 

MEGA 

Justerare 
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Umeå naturvetar- och teknologkår  TELEFON  E-POST  WEBBPLATS Adam Lindgren 

 070-606 62 76  ordforande@ntk.umu.se www.ntk.umu.se  
Kårordförande 18/19  
    POSTADRESS  BESÖKADRESS    
    MIT-huset  MIT-huset, plan 3    
    901 87 Umeå  Umeå universitet  

Till kårfullmäktige 6e februari 2019  

2018-12-18 t.o.m. 2019-02-01  

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.  
Vice Kårordförande assisterar Kårordförande i det dagliga arbetet inom presidiet samt assisterar 
resterande Kårstyrelse vid behov med allehanda uppgifter. Vice Kårordförande har även ansvar 
över budget samt ekonomiuppföljning inom kårstyrelsen.  
  

Allmänt  
Den fjärde perioden som ordförande för NTK. Under perioden har det varit totalt 23 arbetsdagar.  

  
Under perioden har det varit mycket löpande arbetsuppgifter, möten med universitetet och 
fakulteten. Kårordförande har närvarat på I-sektionens styrelsemöten samt representerat Umeås 
Naturvetar- och teknologstudenter vid Kunskapsnoden i Stockholm. Kårordförande har även i 
skrivande stund övriga Kårordförande inom Reftec-samarbetet här i Umeå.   
Vice kårordförande har förutom löpande arbetsuppgifter haft intervjuer med fakultetens 

anställningskommitté för tillsättning av flertalet lektorer.  
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Det har varit fortsatt mycket arbete med den interna verksamheten och hur kontinuiteten i 
verksamheten sköts. Den tredje samtalsparten är inbokad dagen innan fullmäktige för att fortsätta 
arbeta med gruppdynamiken i kårledningen.   
  
Det har inte skett något kårstyrelsesammanträde under denna period. Talman blev vald vid förra 

fullmäktigesammanträdet och därmed har presidiet haft mer tid till övriga arbetsuppgifter.  

  

Kårens ekonomiska situation   
  

Övriga verksamheterna  
Under perioden har inte Origo .   

  
Verksamheten på kårfiket MITUM fortlöper som vanligt.  

  

Större fattade beslut  
Inga större beslut fattade.   

  
  
  

Uppföljning av verksamhetsplanen 2018/2019   
Arbetet med att ta fram en intern handlingsplan med åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanen 
har påbörjats och kommer att fastställas inom kort. De mål som rör områdena Arbetsmarknad, 
Studiesocialt, Utbildning respektive Kommunikation redovisas i motsvarande enheters rapport. I 
kårstyrelsens/kårordförandens rapport redovisas en lägesrapport för målen under området 
övergripande.  
  

Övergripande  
  
NTK skall under verksamhetsåret 18/19 verka för 

att  
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● kartlägga varför en del studenter väljer att inte engagera sig och hur NTK kan öka 

intresset för engagemang hos dem Status: Under arbete.  

● bättre inkludera konstnärligt campus i kårens arbete samt få studenterna där att känna 

sig som en del av NTK  

Status: Under arbete, kårordförande har gett en introduktion om NTK samt har 

studiesociala- och utbildningsenheternas ordföranden arbetat nere på konstnärligt 

campus för att få en närmare kontakt med medlemmarna.   

● öka studenternas insyn i och intresse för NTK:s verksamhet Status: Under arbete.  

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

sektionerna   

Status: Under arbete.  

   

  

Presidium  
  

NTK skall under verksamhetsåret 18/19 verka för att  

● bättre inkludera verksamhetsplanen i kårens dagliga arbete samt förbättra uppföljningen 

Status: Påbörjad.  

● utvärdera omstruktureringen som gjorts bland kårens arvoderade och anställda  

Status: Efter att haft tjänsten som kanslist arvoderad har vi nu insett att det inte 

är hållbart för kanslistrollen att även den vara någon som byts ut varje år och 

därmed lämnar endast ekonomiansvarig som ”återkommande”. För att säkerställa 

en god kontinuitet på kåren behövs en anställd för att dels ge ett återkommande  

”första ansikte” för alla som kommer in men dels också för att ha en till person 

som kan vara till stöd för framtida kårstyrelser med sin kunskap från tidigare år.  

● skapa bättre infrastruktur inom organisationen för att främja kontinuitet och förenkla 

dagligt arbete och engagemang Status: Påbörjad.  
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I tjänsten ort och dag som ovan  

  
  
Adam Lindgren  

Kårordförande 2018/2019  

  
Mattias Kjellstedt  

Vice Kårordförande 2018/2019  
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Till fullmäktige den 6:e Februari 2019  

Arbetsmarknadsenhetens ordförande  
Perioden 2018-12-17 – 2019-01-31  

Allmänt  
Nu har den nya terminen startat och för mig så har det inte varit så många evenemang då Uniaden 
har varit och haft blandanat inspirationsföreläsningar och lite annat roligt. Just nu arbetar jag med att 
förbereda lite företagsevent och en pubb-kväll. Jag har även haft en lunchföreläsning om hur man 
förbereder sig bäst inför Uniaden och varit iväg på Studentskii som representant för NTK. Jag 
fortsätter arbetet med att jaga roliga och intressanta lunchföreläsningar och evenemang och håller 
tummarna på att de jag har kontakt med just nu vill komma hut. Vi har även kört igång planeringen 
av vårens Räkmacka och hoppas att det blir lika lycka i år som förra årets blev.  
Jag har också fixat sponsorer till kårens NTK ryggsäckar som bör komma senast vecka 8, 
sponsorernas bidrag kommer då gå till att kunna sälja dessa ryggsäckar så billigt som möjligt till våra 
studenter.   

Arbetsmarknadsenheten  
Jag och min enhet har tillsammans uppdaterat produktportföljen inför 2019 där vi höjt 
priserna. Vi har även diskuterat lite om hur man genomför vissa evenemangstyper och vad 
det är som sektionerna får göra för typer av evenemang. I enheten håller vi även på att 
uppdatera rekryteringshandboken, rekryteringshandboken är som en manual för företag där 
de kan läsa om vad de olika utbildningarna håller på med, då denna inte blivit uppdaterad 
sedan 2014.   

Arrangemang  

En kort sammanfattning av några av de event som skett under perioden av NTK:  

• Sveriges Ingenjörer har haft ett monterevent  

• Sveriges Ingenjörer Sverige har haft ett monterevent  

• UNIADEN tillsammans med projektgrupper och de andra ägarföreningarna¨  

• Naturvetarna har haft lunchföreläsning om hur man förbereder sig till UNIADEN  

Kommande/preliminära arrangemang:  
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• Academic Work kommer ha flera event  

• Academic Work kommer ha monterevent  

• Unionen kommer anordna monterevent  

• Umeå Energi kommer att hålla i en föreläsning under VT  

• Konftel kommer att dela ut tentapåsar under VT • Sveriges ingenjörer kommer ha flera 

monterevent.  
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• Länsförsäkringar kommer ha en pubbkväll på Origo  

• Swecco kommer komma och ha en powerwalk för 10 utvalda studenter, samt en 

lunchföreläsning för 80 studenter under Mars månad.   

Uppföljning av verksamhetsplanen 2018/2019  
NTK skall under verksamhetsåret 2018/2019 verka för  

att  

• utöka medlemsförmånerna, till exempel i form av rabatter  

  
Status: Ryggsäckar är beställda i samarbete med sponsorer för att göra de så billiga som möjligt.  Vi 

har nu hittat 4 sponsorer till NTK ryggsäckarna vilket gör att vi kan ge en saftig rabatt på NTK 

ryggsäckarna.   
Jag har fixat 10% rabatt på TacoBar Umeå samt fått ner priset på Teknologmössorna.   
Jag fortsätter leta företag som kan vara intressanta av samarbete som gynnar studenterna.    

  

NTK skall under verksamhetsåret 2018/2019 verka för  

att  

• skapa en starkare kontakt mellan studenter och näringsliv  

  
Status: VI har planerat in flera större evenemang med Academic Work där företagsrepresentanter kommer 

medverka.   
Fortsatt arbete genom att driva fler monterevent och evenemang så som lunchföreläsningar och kvällsevent på 

Origo.   

http://www.ntk.umu.se/
http://www.ntk.umu.se/
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Verkställda beslut från fullmäktige  
Inga beslut rörande arbetsmarknadsenheten har tagits för berörd period.  

Remissvar  
Inga remisser har kommit in under berörd period.  

  
  
I tjänsten, ort och dag som ovan  

  
Marcus Christopher Hansen  

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2018/2019  
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Umeå, 2019-02-04  

Sid 1(2)  

  

Till fullmäktige den 6:e februari 2019  

Studiesociala enheten  
Perioden 2018-12-20 – 2019-02-06  

  
Allmänt  
Arbetet med studiesociala enheten pågår som det ska. Jag som ordförande går på rådsmöten och 
olika kommittéer, där jag har även kommit ut med studenternas åsikter till de råden och 
kommittéerna.  
Det största arbetet pågår fortfarande kring mottagningsutbildningen att utbilda de nya generalerna och 

huvudphaddrarna. Mottagningsutbildningen börjar den 7/2.  
Mottagningsarbete  

• Mottagningsutbildningen: Den drar igång den 7/2–2019  

  

http://www.ntk.umu.se/
http://www.ntk.umu.se/


  

Meddelandebilaga 

  

  HEMSIDA  
    www.ntk.umu.se  

      

Studiesociala enheten  
Studiesociala enheten har haft två möten där det diskuterades om att göra en 
arbetsmiljöundersökning inom tekniska naturvetenskapliga fakulteten för att kunna se var det kan 
göras förbättringar. Det diskuterades även om att skapa en enkät för sektionerna där man skulle 
lättare kunna hitta var problemet skulle vara. Det har även diskuterats om att studiesociala enheten 
och utbildningsbevakningsenheten kommer att jobba ihop för att ta reda på mer om varför studenter 
hoppar av sin utbildning. Vi har haft vårt andra möte då vi har diskuterat lite mer hur vi ska göra med 
enkäten och även hur vi vill samarbeta tillsammans med Utbildningsbevaknings enheten.  
  

Evenemang  

• IQ-projekt – Planeras tillsammans med de andra kårerna  

IQ-projektet som jag planerar tillsammans med de andra kårerna och Koordinatorn för  

International Office kommer att bli en olympiad där vi vill gärna få in så många av studenterna som 
möjligt, det kommer att involvera flera tävlingar och företag. Vi ville göra någonting annat än en 
vanlig alkoholfri sittning som det vanligtvis brukade vara förut.  
  

Studentfall  
Det har kommit in studentfall, men då vi har tystnadsplikt så får ni lita på att jag gör mitt jobb.  

  

  
Uppföljning av verksamhetsplanen 2018/2019  
NTK skall under verksamhetsåret 18/19 verka för  

Att  

• Ytterligare förbättra den gemensamma mottagningsutbildningen med universitetet  

  

  

 

Umeå naturvetar- och teknologkår  TELEFON  KANSLI  E-POST  
Eziz Allaberdyev  070 – 606 62 77  090 – 786 92 90  studiesocialt@ntk.umu.se  
Studiesociala enhetens ordförande 18/19    

POSTADRESS  BESÖKSADRESS  
MIT-huset  MIT-huset, plan 3 
901 87 Umeå Umeå Universitet 



  

Meddelandebilaga 

  

  HEMSIDA  
    www.ntk.umu.se  

      

  
BilagafumM18-4.3b  

Umeå, 2019-02-04  

Sid 2(2)  

  

• Främja bättre alkoholkultur på campus genom att anordna alkoholfria aktiviteter  

  
Den gemensamma mottagningsutbildningen är färdigplanerad och vi har kommit väldigt bra 
överens. Vi kommer även ha lite fler möten där vi kommer att ta upp mer specifikt om vad som bör 
och inte bör tas upp under den utbildningen.  
  
Främjandet av bättre alkoholkultur på campus fortsätter där vi planerar en aktivitet där alla ska känna 

att man kan ha kul utan alkohol.  

Jag har haft ett möte med de andra studentkårerna och International Office, vi har börjat planera på 

IQ-projektet till våren.  

  
  

Verkställda beslut från fullmäktige  
Inga beslut rörande studiesociala enheten har gjorts för berörd period.  
  

Eziz Allaberdyev Studiesociala enhetens ordförande 2018/2019  
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POSTADRESS  BESÖKSADRESS  
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Sid 1(2)  

Till fullmäktige den 2:a februari 2019  

Utbildningsbevakningsenheten  
Perioden 2018-12-19 till 2019-02-06  

Allmänt  
På utbildningsenheten går arbetet fort framåt. Vi har just nu öppet för nomineringar till NTK:s 

pedagogiska pris och nomineringarna rullar in. Nomineringarna stängs den 14:e februari och veckan 

efter så kommer enheten att sammanträda och besluta om en vinnare.  

  
I övrigt så har det fortsättningsvis varit mycket studentfall. Som det är just nu så är vi uppe i 64 

studentfall i skrivande stund och då har ett antal inte hunnit diarieföras. Fallen har dock för det 

mesta ett bra utfall, undantagen är några envisa fall som tagits upp hela vägen i universitetets 

MIT-huset  MIT-huset, plan 3 
901 87 Umeå Umeå Universitet 
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organisation. Dessa har tagit enormt mycket av min tid, men jag anser att detta är värt den 

förbättring ärendenas lösning medföljer. Jag tror som tidigare att antalet studentfall inte beror på att 

vi har en sämre kvalitet på lärosätet än förra året. Utan jag tror att det arbetet som vi gjort på kåren 

för att få förtroende från våra studenter har lett till att fler söker hjälp hos oss.  

  
Jag håller även på att planera en till STURE träff för våren av den kvarvarande STURE budgeten 

där jag tänkt köra lite workshops kring hur verksamhetsåret på lärosätet varit. Fokuset kommer både 

vara på NTK:s arbete och utbildningskvalité.   

  
  

Enheten  
Utbildningsenheten har nu haft sitt 4e möte och ska snart ha sitt 5e för att besluta om det pedagogiska 
priset. Vi kommer också att prata om institutionsrapporterna och de remissvar vi fått i det arbetet. 
Mer än det så har vi svarat på 4 remisser sedan det senaste fullmäktige sammanträdet. Enheten söker 
nu också nomineringar för en ordförande till nästa år. Vi hoppas starkt på att få många bra 
nomineringar till valberedningen. Vi kommer även efter nästa möte skicka ut avhoppsenkäterna, 
förhoppningen är att dom kommer att generera mycket användbar information om våra utbildningar.   

Uppföljning av verksamhetsplan  

” skapa ett välutvecklat program för att lättare fånga upp studenternas åsikter om sin utbildning, samt förmedla 

synpunkterna till universitet”  

  

- Avhoppsenkäten är snart klar och ska ut, samt så kommer institutionsrapporterna 

ut på remiss nu i februari månad.  

  

” bättre inkludera konstnärligt campus i kårens arbete samt få studenterna där att känna sig som en del av NTK”  
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- Jag har kontinuerlig kontakt med studenterna på konstnärligt campus och 

inkluderar dom i vårt arbete. Jag är också på konstnärligt campus och arbetar 

synligt med NTK roll-up, detta har varit mycket uppskattat.  
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” öka studenternas insyn i och intresse för NTK:s verksamhet”  

  

- Jag har fortsatt demokratiserat arbetet på enheten genom att kontinuerligt söka 

stöd i sektionerna för att se deras arbete och deras åsikter. Samt så arbetar jag 

alltid med dörren öppen sådant att det känns schysst och naturligt att söka 

kontakt hos mig.  

  

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

  

- Detta har jag gjort genom att kontinuerligt söka sektionernas åsikter. På detta sätt 

har jag inte drivit mina egna åsikter utan istället våra medlemmars.   

  
  
  
I tjänsten, ort och dag som ovan  

  
  
  
  
Max Malmer  

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2018/2019  
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Förteckning över inkomna remisser verksamhetsåret 

2018/2019  
Inkom  Svarsdatum Ärende  Från  Relevans Be- Besvarad  

handlande 

organ  

2018-

04- 

09  

2018-08- 

31  

Indelningskommitténs 
betänkande 
Myndighetsgemensam 
indelning - samverkan på 
regional nivå  
(2018:10)  

Finansdepartementet  Låg  KO  Ej besvarad  

2018-

05- 

09  

2018-08- 

17  

Validering i högskolan - för 

tillgodoräknande och 

livslångt lärande  

Utb.dep.  Låg  UEO  Ej besvarad  

2018-

05- 

28  

2018-09- 

07  

Ändring av Havs- och 
vattenmyndighetens 
föreskrifter om vad som 
kännetecknar god 
miljöstatus samt 
miljökvalitetsnormer med 
indikatorer för Nordsjön 
och Östersjön (HVMFS  
2012:18)  

Havs- och 

vattenmyndigheten  

Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

05- 

29  

2018-08- 

15  

Konstnär-oavsett villkor?  Kulturdepartementet  Låg  UEO  Ej besvarad  

2018-

06- 

08  

2018-09- 

23  

Åtgärdsprogram mot buller 

2019-2023  

Umeå Kommun  Låg  SEO  Ej besvarad  

2018-

06- 

08  

2018-09- 

27  

Västerbottens 

åtgärdsprogram för hållbar 

utveckling - med 

miljömålen i sikte  

Länsstyrelsen i 

Västerbotten  

Låg  KO  Ej besvarad  
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2018-

06- 

11  

2018-08- 

20  

Näringslivsstrategi Umeå 

2018-2025  

Umeå Kommun  Låg  AEO  Ej besvarad  

 

2018-

06- 

12  

2018-

10- 

10  

Åtgärder för en stärkt 

patientsäkerhet och en 

effektivare hantering av 

behörighetsärenden inom 

hälso- och sjukvården  

Socialdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

06- 

13  

2018-

09- 

11  

Promemorian 

Personuppgiftsbehandling 

i forskningsbibliotekens 

verksamhet  

Utb.dep  Låg  UEO  Ej besvarad  

2018-

06- 

18  

2018-

09- 

10  

Förslag till Rådets 

rekommendation om 

stärkt samarbete mot 

sjukdomar som kan 

förebyggas genom 

vaccination (COM (2018) 

244 final)  

Socialdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

06- 

18  

2018-

10- 

12  

Att bryta ett våldsamt 
beteende - 
återfallsförebyggande 
insatser för mäns som 
utsätter närstående för 
våld (SOU  
2018:37)  

Socialdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

06- 

18  

2018-

09- 

28  

En lag om operativt 

militärt stöd mellan 

Sverige och Finland (SOU 

2018:31)  

Försvarsdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

06- 

19  

2018-

10- 

04  

Promemorian En sexårig 

utbildning till läkarexamen  

Utb.dep.  Låg  UEO  Ej besvarad  
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2018-

06- 

19  

2018-

08- 

13  

Slutrapport om långsiktig 

kompetensförsörjning  

Strålsäkerhetsmyndigheten  Låg  KO  Ej besvarad  

2018-

06- 

20  

2018-

10- 

22  

Betänkandet Tryggad 
tillgång till kontanter (SOU  
2018:42)  

Finansdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

 

2018-

06- 

20  

2018-

08- 

31  

Förslag till ändringar i läroplaner vad 
gäller jäm- 
ställdhet (SKOLFS 2011:144, 2013:148,  
2012:101)  

Skolverket  Låg  SEO  Ej 

besvarad  

2018-

06- 

21  

2018-

09- 

20  

Remittering  av 
 Energimarknadsinspektion
ens  
rapport  Samhällsekonomiska 
analyser vid investeringar i  

stamnätet  för  el,  Ei  

R2018:06  

Miljö- och 

energidepartementet  

Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

06- 

28  

2018-

09- 

24  

Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 

2018:28)   

Arbetsmarknadsdepartemen- 
tet  

Låg  KO  Ej 

besvarad  

2018-

06- 

28  

2018-

09- 

10  

Det svenska medlemskapet i IIASA (The 
International Institute for Applied  
Systems Analysis)  

Formas  Låg  KO  Ej 

besvarad  

2018-

07- 

02  

2018-

10- 

31  

Med tillit växer handlingsutrymmet - 

tillitsbaserad styrning och ledning av 

välfärdssektorn  

Finansdepartementet  Noll  KO  Ej 

besvarad  
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2018-

07- 

02  

2018-

10- 

31  

En lärande tillsyn Statlig granskning som 

bidrar till verksamhetsutveckling i vård, 

skola och omsorg  

Finansdepartementet  Låg  KO  Ej 

besvarad  

2018-

07- 

02  

2018-

09- 

12  

Förskrifter om nationell 

högspecialiserad vård inklusive inbjudan  

Socialstyrelsen  Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

07- 

03  

2018-

11- 

15  

God och nära vård - En 
primärvårdsreform (SOU  
2018:39)  

Socialdepartementet  Noll  KO  Ej 

besvarad  

 

2018-

07- 

09  

2018-

10- 

31  

Barns och ungas läsning - ett 
ansvar för hela sam- 
hället  

Kulturdepartementet  Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

07- 

09  

2018-

09- 

12  

EU-kommissionens förslag 
COM (2018) 372-375, 382,  
390 och 471-473  

Näringsdepartementet  Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

07- 

10  

2018-

09- 

30  

Behandling av 
personuppgifter vid 
Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap (SOU  
2018:45)  

Arbetsmarknadsdepartemen- 
tet  

Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

08- 

09  

2018-

10- 

15  

Promemorian Tillstånd till 
offentlig danstillställning  
DS 2018:20  

Justitiedepartementet 

    
Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

08- 

09  

2018-

10- 

15  

Remiss - 
Tillståndsprövning av 
vapendelar mm DS 2018:30  

  

Justitiedepartementet  Noll  KO  Ej 

besvarad  
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2018-

08- 

09  

2018-

10- 

05  

Remiss - Genomförande av 
terrorismdirektivets 
brottsofferbestämmelser 
DS 2018:22  

  

Justitiedepartementet  Låg  KO  Ej 

besvarad  

2018-

08- 

22  

2018-

09- 

28  

Internremiss: 

 Kvalitetssyste

m för utbildning  

Planeringsenh.  
UmU  

Hög  UEO  Besvarad  

2018-

08- 

24  

2018-

09- 

17  

Internremiss: "Översyn av 

studieavgifter inför 

höstterminen 2019"  

Planeringsenheten, UmU  Låg  KO  Ej 

besvarad  

2018-

08- 

28  

2018-

11- 

27  

Remiss - SOU 2018:53 
Översyn av maskinell dos, 
extempore, 
prövningsläkemedel m.m.  

  

Socialdepartementet  Noll  KO  Ej 

besvarad  

 

2018-

08- 

29  

2018-

09- 

21  

Internremiss: 

 Kvalitetssyste

m för utbildning  

TekNat,  

UmU  

Hög  UEO  Besvarad  

2018-

09- 

02  

2019-

01- 

09  

Remiss - Genomförande av 
EU:s reviderade direktiv om 
säkerhet på 
passagerarfartyg  

  

Näringsdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

09- 

05  

2018-

12- 

03  

Remiss - Promemorian 
Genomförande av student- 
och forskardirektivet, Ds 
2018:37  

  

Justitiedepartementet  Låg  KO  Ej besvarad  

2018-

09- 

07  

2018-

10- 

22  

Remiss "Barns och ungas 

läsning - ett ansvar för hela 

samhället"  

Kulturdepartementet(via  
HumFak)  

Låg  KO  Ej besvarad  
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2018-

09- 

10  

2018-

11- 

26  

Remiss - Rättssäkerhetsga- 
rantier och hemliga 
tvångsmedel (SOU  
2918:61)  

  

Justitiedepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

09- 

10  

2018-

11- 

30  

Remiss - Remiss avseende 
delar av betänkandet 
Brännheta skatter! Bör 
avfallsförbränning och 
utsläpp av kväveoxider från 
energiproduktion 
beskatttas? (SOU 2017:83)  

  

Finansdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

09- 

10  

2018-

12- 

15  

Remiss - av Boverkets 
rapporter 2018:22 
Dokument- 
ationssystem för 
bygg¬produkter och  
2018:23 Klimatdeklaration 
av byggnader samt 
delbetänkandet SOU 
2018:51 Resurseffektiv 
användning av 
byggmaterial  

  

Boverket  Noll  KO  Ej besvarad  

 

2018-

09- 

13  

2018-

12- 

12  

Remiss - Remiss av 
Komvuxutredningens 
slutbetänkande, En andra 
och en annan chans - ett 
komvux i tiden (2018:71)  

  

Utb.Dep.  Låg  UEO  Ej 

besvarad  

2018-

09- 

13  

2019-

02- 

28  

Remiss - Nya regler om 
faderskap och föräldraskap  

  

Justitiedepartementet  Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

09- 

24  

2018-

11- 

07  

Remiss om Promemorian 
Genomförande av student‐ 
och forskardirektivet Ds  
2018:37  

Justitiedepartementet  Hög  SEO, 

DH   

Besvarad  
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2018-

09- 

25  

2019-

02- 

01  

Remiss - Möjligt, tillåtet 
och tillgängligt (SOU 
2018:44)  

  

Finansdepartementet  Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

09- 

26  

2018-

11- 

07  

Samråd om fördjupad 
översiktsplan för  
Örnsköldsviks centralort  

  

Örnsköldsvi ks Kommun  Noll  KO  Ej 

besvarad  

2018-

09- 

27  

2018-

10- 

30  

Remiss - Förslag till regler 

för 

studentsammanslutningars 

ställning som studentkår  

Planeringsenheten, Umu  Hög  UEO  Besvarad  

2018-

09- 

27  

2018-

10- 

30  

Remiss - Förslag till regler 

för studentinflytande  

Planeringsenheten, Umu  Hög  UEO 

,  
DokRå 
d  

Besvarad 

 

av båda 

organ  

2018-

10- 

10  

2018-

11- 

02  

Remiss - Inspelsrunda för 
Kungliga bibliotekets 
utredningsarbete för öppen 
tillgång  

  

Kungliga biblioteket  Låg  UEO  Ej 

besvarad  

2018-

10- 

16  

2018-

10- 

31  

Remiss Språkpolicy  Kommunikationsenheten, 

UmU  

Låg  KO  Ej 

besvarad  

 

2018-

10- 

18  

2018-

11- 

07  

Internremiss: 

 Åtgärder 

ekonomi  

UmU  Låg  VKO  Ej besvarad  

2018-

10- 

24  

2018-

11- 

09  

Remiss - Statens 

jordbruksverks 

föreskrifter (SJVFS 

2011:30) om avgifter för 

vissa kontroller m.m  

Statens jordbruksverk  Noll  KO  Ej besvarad  
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2018-

10- 

25  

2018-

11- 

30  

Remiss - Utkast till 
Lagrådsremiss om vissa  
ändringar  i  PKU- 

biobanken  

Socialdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

11- 

06  

2018-

11- 

23  

Remiss - Förslag till 

föreskrifter om ändring 

i Läkemedelsverkets 

föreskrifter  

Läkemedelsverket  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

11- 

06  

2019-

01- 

31  

Remiss  -  Ds 

2018:40  

Fredsplikt på 
arbetsplatser där det 
finns kollektivavtal  
och vid rättstvister  

Arbetsmarknadsdepartemen- 
tet  

Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

11- 

22  

2018-

12- 

18  

Remiss - Förslag på 

föreskrifter om särskild 

behörighet och förslag 

om ändring i 

Universitets och 

högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 

2013:2) om 

områdesbehörigheter  

Universitets- och 
högskolerådet  
(UHR)  

Låg  UEO  Ej besvarad  

2018-

11- 

22  

2019-

02- 

19  

Remiss - Anpassning av 

omfattning och 

examensmål för vissa 

yrkesexamina vid 

Sveriges 

lantbruksuniversitet  

Näringsdepartementet 

    
Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

11- 

22  

2018-

12- 

12  

Remiss - Färdplan life 

science – vägen till en 

nationell strategi  

Näringsdepartementet 

    

Låg  KO  Ej besvarad  

2018-

11- 

23  

2018-

12- 

10  

Remiss – Instruktion 

UPL  

Planeringsenheten  Låg  KO  Ej besvarad  
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2018-

11- 

27  

2018-

12- 

07  

Remiss Lokal 

examensordning Umu  

Studentcentrum  Hög  UEO  Ej besvarad, 
men UEO har  
deltagit i 

handläggningen  

2018-

11- 

27  

2019-

01- 

31  

Remiss - Promemoria om 
ändring av 
övergångsbestämmelsen 
för behörighet inom 
socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård  
S2018/05720/FST  

Socialdepartementet  Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

11- 

27  

2019-

02- 

08  

Remiss - Rätt att forska - 
Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser 
(SOU  
2018:36)  

Utbildningsdepartemen- 
tet  

Låg  KO  Ej besvarad  

2018-

12- 

03  

2019-

01- 

11  

Remiss: Regler för 

omprov vid speciella 

examinationsformer – 

regler för betyg och 

examination  

Studentcentrum  Hög  UEO  Besvarad  

2018-

12- 

04  

2019-

01- 

07  

Remiss - Förslag till 
ändringar i läroplaner om 
Mer rörelse i skolan samt 
en remiss avseende 
tilläggs- 
uppdraget om utökad 

undervisningstid i ämnet 

idrott och hälsa i 

specialskolan  

Utbildningsdepartemen- 
tet  

Noll  KO  Ej besvarad  

2018-

12- 

04  

2019-

01- 

11  

Remiss - Förslag till 

föreskrifter om ändring i 

Universitets- och 

högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 

2013:9) om bilagan till 

examensbeviset samt 

allmänna råd  

UHR  Hög  UEO  Besvarad  
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2018-

12- 

11  

219-

04-29  

Remiss - SIS-Remiss 

17866  

Femårsöversyn  -  IT- 

standarder för Lärande  

Swedish  

Standards  

Institute  

Låg  KO  Ej besvarad  

2018-

12- 

12  

2019-

01- 

21  

Handläggningsordning 

för att inrätta, avveckla, 

byta namn eller 

inriktning på 

forskarutbildningsämne  

Planeringsenheten  Hög  UEO  Ej besvarad  

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 LH 
– Lärarhögskolan   
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Revisionsberättelse   
Till fullmäktige i Umeå natur-, och teknologkår, NTK, org.nr 894003-4187   

    

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden   

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Umeå natur- och teknologkår, NTK för räkenskapsåret 1 juli 2017 till 30 

juni 2018.   

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30 juni 2018 och av dess finansiella resultat för året 

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.   

Grund för uttalanden   

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 

dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.   

Styrelsens ansvar   

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.   

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 

verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 

att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 

föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.   

Revisorns ansvar   

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 

på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 

de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.   

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 

hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 

eller åsidosättande av intern kontroll.   

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 

den interna kontrollen.   
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• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar.   

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.   

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 

och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 

bild.   

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som vi identifierat.   

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar   

Uttalande   

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 1 juli 

2017 till 30 juni 2018.   

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Grund för uttalande   

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Styrelsens 

ansvar   

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.   

2 av 3   

Revisorns ansvar   

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon 

åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.   
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen.   

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med 

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 

föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.   

Anmärkning   

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att den har varit möjlig att överlämna för revision i enlighet med 

stadgarna 5§ 14 kapitlet. Enligt stadgarna 5§ 14 kap. skall årsredovisning och bokslut överlämnas för 

granskning senast 30 oktober.   

   

   

Umeå den 29 januari 2019   
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   

   

Lars Ekman   
Auktoriserad revisor   

3 av 3   
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Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2017/2018  

Jag, Adam Bonnedahl, har i egenskap av internrevisor uppdraget att granska att kårens verksamhet 

bedrivs och sköts på det sätt som föreskrivs i kårens styrdokument och enligt fullmäktiges beslut.  

Granskning  

I min roll som internrevisor har jag deltagit vid ett fåtal av kårstyrelsens sammanträden (KS) samt vid 

majoriteten av fullmäktiges sammanträden (FUM). För min granskning har jag utöver detta tagit del av 

kårens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse. Jag har även vi ett flertal tillfällen granskat 

protokoll från fullmäktigemöten, styrelsemöten samt presidiebeslut.  

Iakttagelser  

Jag har tagit del av samtliga kårstyrelseprotokoll, enligt dem fattades beslut om kårens detaljbudget för 

verksamhetsåret 2017/2018 först den 28 mars 2018 på kårstyrelsesammanträde 7. Beslut i fullmäktige 

om kårens ekonomiska ram togs den 8 mars 2018, på fullmäktigesammanträde 5. För framtiden bör 

styrelsen lägga mer vikt vid att fastställa såväl ekonomiska ramar som detaljbudget för samtliga 

verksamheter i ett tidigare skede under verksamhetsåret, både för att ge styrelsen tydligare ramar att 

arbeta efter ekonomiskt men också för att bevara förtroende för hur kårens ekonomi sköts och 

prioriteras.  

Jag har också noterat att precis som föregående år behöver beslutsuppföljningen bli mer konsekvent. 

Samtliga beslut som tas av kårstyrelsen på kårstyrelsesammanträden bör rapporteras skriftligt till 

fullmäktige. Även fullmäktige behöver se över sin beslutsuppföljning. Tidigare år har en tabell använts 

för att sammanfatta och förtydliga beslutsuppföljningen, min rekommendation är att samtliga beslut 

som tas av fullmäktige och kårstyrelsen förs in i en gemensam tabell liknande remissförteckningen.  

Genom min granskning av kårens protokoll har ett flertal avvikelser noterats.  

• Återkommande har fullmäktigeprotokoll innehållit mer än en närvarolista. Detta skapar 

förvirring kring vilka ledamöter som deltog vid sammanträde. Detta får anses extra allvarligt när 

ett par protokoll innehållit närvarolistor med olika antal närvarande och olika deltagare.  

• Återkommande har antalet ledamöter som tagits upp i röstlängden skilt sig från antalet 

närvarande enligt närvarolistan. Om ledamöter anländer sent bör detta noteras tydligt i 

protokollet.   

• Vid två kårstyrelsesammanträden har beslut och val gjorts utan bilaga till punkten. Jag 

rekommenderar för framtiden att alla beslut och val baseras på en bilaga som i minsta fall 

sammanfattar vad beslutet/valet innebär och varför beslut bör tas  

• Protokollet från fullmäktigesammanträde 4 innehåller flera felaktigt protokollförda val.  
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• Protokoll från fullmäktigesammanträden och kårstyrelsesammanträden har vid flera tillfällen 

använt sig av föredragningslistans sidhuvud.   

• Ett par kårstyrelseprotokoll var väldigt sent justerade  

• Ett par fullmäktigeprotokoll är ännu inte justerade  

• Justering och signering med annat än blå permanent bläckpenna  

• Vi har även noterat att det alltid saknas ett nedskrivet beslut i fullmäktiges protokoll om att de 

kompletterande handlingarna godkänns av FUM.  

• Flertalet bilagor från olika sammanträden saknar eller har felaktiga bilagenummer.  

• Förkortningar i beslut  

Det är ytterst viktigt att beslut kring NTKs ekonomi hanteras inom rimlig tid, både för att ge förtroende 

till styrelsen men också för att underlätta deras arbete och ge dem tydliga ramar att arbeta efter under 

året.  

De noterade avvikelserna gällande formalia är mindre allvarliga, men bör åtgärdas för att underlätta för 

utomstående och medlemmar som vill gå igenom handlingar och protokoll. Justering bör också tas på 

större allvar då ett ärende inte kan anses fullt avslutat till dess att protokollet från sammanträdet 

justerats. Jag rekommenderar att kårstyrelsen i samråd med fullmäktiges presidium tar fram tydliga 

riktlinjer för arbete runt sammanträden. Dessa riktlinjer bör innefatta hur handlingar, sammanträde och 

protokollföring hanteras.  

Att flera närvarolistor inte sammanstämmer med protokollet från motsvarande möte anser jag vara 

allvarligare. En grundsten i den demokratiska styrprocess vår kår bygger på är transparens och tydlighet 

runt de beslut som tas. Detta undermineras med otydlig eller felaktig rapportering av närvarande 

ledamöter vid ett sammanträde och riskerar skada kårens och fullmäktiges förtroende i framtiden.   

Även felaktig protokollföring av val riskerar att skada förtroendet för beslutsprocessen inom vår 

organisation.   

  

Utlåtande  

Jag anser trots kritiken om de sena ekonomiska besluten och kritiken mot flera av fullmäktiges protokoll 

att kårstyrelsen 17/18 efter bästa förmåga drivit kåren i enlighet med de styrande dokumenten samt 

efter de direktiv fullmäktige givit under verksamhetsårets gång. Jag har inte funnit något att anmärka på 

som får mig att tvivla på att kårstyrelsen 17/18 för beviljas ansvarsfrihet.   

Med hänsyn till ovanstående tillstryker jag att fullmäktige beviljar kårstyrelsen 17/18 ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 17/18  
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Umeå 2019-01-24  

  
  

Adam Bonnedahl  

Internrevisor 2017/2018  
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Verksamhetsberättelse 2017/2018  

Umeå naturvetar- och teknologkår  
   

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är en av tre studentkårer vid Umeå universitet. NTK 

representerar de 4 000 studenterna vid Teknisk - naturvetenskaplig fakultet och har som 

ändamål att verka för att främja deras studier och till studierna hörande omständigheter och 

aktiviteter. Inom ramen för det ändamålet arbetar NTK på flera olika sätt för att studenterna 

ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid. NTK företräder medlemmarnas intressen på 

såväl lokal som nationell nivå i utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, 

kommunikationsfrågor och studiesociala frågor.  

  

NTK engagerar årligen hundratals studenter som för fram studenternas åsikter på 

universitetets alla nivåer. Företagskvällar och arbetsmarknadsmässan Uniaden arrangeras, 

där studenterna har möjlighet att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare. NTK 

arrangerar även Mottagningen som välkomnar de nya studenterna och introducerar dem till 

både Umeå och studier vid universitetet. Under mottagningen knyts många vänskapsband 

som håller både studietiden och livet ut. Slutligen driver NTK verksamheter för 

medlemmarnas tid runt studierna; kårens café Mitum och Kårhuset Origo ger välkomna 

möjligheter till avslappning och samkväm såväl under som efter dagarna på universitetet.  

Alla verksamheter bedrivs med kårens vision som ledstjärna: “Studenternas utbildning och 

studietid ska överträffa allas förväntningar.”  

NTK 2017/2018 sammanfattning  
 Verksamhetsåret 17/18 har varit ett händelserikt år där arbetet har kretsat mycket kring 

omstrukturering av kårstyrelsen och kansli, Musikhjälpen samt NTK:s 20-årsjubileum.  

  

Omstruktureringen av kårstyrelse och kansliet grundade sig mycket i att kårstyrelsen länge 

sett en ojämn arbetsbelastning där kårstyrelsen har mer arbete än de hinner med medans 

arbetsuppgifterna i kårexpeditionen inte fyller en heltidstjänst. Kårstyrelsen lade därför 

förslag till fullmäktige om att göra några mindre omstruktureringar från och med 

verksamhetsåret 18/19. FUM valde att godkänna detta vilket ledde till revideringar av både 

stadga, reglemente, valordning och flertalet arbetsbeskrivningar.   

  

Under december hölls Musikhjälpen på Rådhustorget i Umeå, och NTK och de andra 

kårerna höll en gemensam insamling. Ett flertal event hölls till förmån för Musikhjälpen vilket 

totalt inbringade en summa på över 300 000 kronor.   
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I maj 2018 fyllde NTK 20 år vilket givetvis kårstyrelsen givetvis ville uppmärksamma. Ett 

flertal evenemang hölls under jubileumsveckan, bland annat delades glass ut i Mitum, 

Sektionskampen hölls för första gången på flera år och årshögtiden anordnades sedvanligt 

på Kårhuset Origo. Sammanfattningsvis var jubileumsveckan mycket lyckad och de mest 

uppskattade evenemangen hos medlemmarna var glassen i Mitum samt Sektionskampen.  

   

En av de största aktiviteter som sker varje år är höstens Mottagning, vilket NTK prioriterar 

högt i sin verksamhet. NTK:s mottagningsutbildning, som sedvanligt genomfördes i 

samarbete med Teknisk- och naturvetenskaplig fakultet, främjade de nya studenterna 

genom att ge dem positiva upplevelser av universitetslivet.  

   

Till viss del påverkades kårens verksamhet av att posten kommunikationsenhetens 

ordförande var vakant under hösten och endast tillsatt på 50% resten av verksamhetsåret. 

Även en sjukskrivning i kårfiket Mitum påverkade verksamheten då ingen ny rekrytering 

skedde utan kårstyrelsen valde att dela upp arbetsuppgifterna sinsemellan för att arbetet 

skulle kunna fortgå.  

2017/2018 - Aktiviteter under året  

Augusti  

Kårens arvoderade och anställda var på konferens i Lycksele och diskuterade information, 

kårens jubileum samt det kommande verksamhetsåret.  

   

Mottagningen för alla program inleddes i slutet på augusti och kårstyrelsen tillsammans med 

kårhuschefen och Uniadens projektledare åkte runt och besökte en del av aktiviteterna.  

  

Kårhuset Origo och kårfiket Mitum öppnade upp för hösten.  

  

Kontanthanteringen på Kårhuset Origo, kårfiket Mitum och kårexpeditionen upphörde.  

  

NTK tillsammans med de andra kårerna presenterade kårens verksamhet för de 

internationella studenterna i Aula Nordica.  

  

Inskrivningsdagarna för de nya studenterna ägde rum på Kårhuset Origo där nya 

medlemmar kunde skriva in sig i kåren samt träffa företagsrepresentanter från olika 

samarbetspartners och föreningar på campus men även inom kåren.  
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Upprepad skadegörelse på Kårhuset Origo samt kårbilarna, vilket även sträckte sig in i 

september.  

September  

NTK var med på Umeå universitets välkomstmässa i Universum.  

   

NTK-Brännbollen arrangerades med hjälp av generalerna och faddrarna för Energiteknik.  

  

Sveriges ingenjörer hade två lunchföreläsningar för de intagna ingenjörsstudenterna för att 

uppmärksamma att de är deras fackförbund.  

  

Skanska hälsade på med sin trailer på deras showtour. De stod och bjöd på korv och kaffe 

och pratade med förbigående studenter om sina traineeprogram och dylikt.  

  

Online Fulfillment Sverige har arrangerat ett monterevent i MIT-huset.  

  

Kårstyrelsen med vänner arbetade på Superfesteirets sittning SUPERJäNS på Origo och 

hade även innan det en station på Dammplasket, ett annat evenemang arrangerat av 

Superfesteriet.  

   

Under Umeås Pridevecka så arrangerades en Pride-EPP på Origo, för att uppmärksamma 

Pride och HBTQ-personers rättigheter. Märken såldes även till förmån för RFSL.  

  

En mindre revidering av kårföreningsavtalet med Superfesteriet godkändes på ett 

kårstyrelsesammanträde.  

  

Kårledningarna från de tre kårena vid Umeå universitet hade en middagsträff för att lära 

känna varandra bättre och främja samarbetet det kommande året.  

Oktober  

En Rosa Epp arrangerades på Origo för att uppmärksamma bröstcancer och sälja märken till 

förmån för Cancerfonden.  

  

Scania Student Tour var på besök på Umeå campus. I samband med besöket hölls en 

lunchföreläsning samt ett infobord.   

  

Academic Work, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Online Fulfillment Sverige arrangerade 

monterevent i MIT-huset.  
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Verksamhetsårets första fullmäktigesammanträde.  

   

En tacksittning för de faddrar och generaler som hållit i sitt programs mottagningar 

arrangerades på Origo med Halloweentema.  

   

En trygghetsvandring hölls runt om campus för att se riskzoner och förbättra dessa. Polisen 

och olika delar från Universitetet var närvarande samt studiesociala ordförande. De hittade 

riskzoner som åtgärdades under årets gång.  

  

Första lunchen nere på konstnärligt campus hölls. Studiesociala enhetens ordförande var 

där tillsammans med utbildningsenhetens ordförande, för att uppmärksamma att kåren finns 

för studenterna nere på konstnärligt campus.   

   

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande var på internat för Utbildningsstrategiska rådet 

och diskuterade frågor som framtidens utbildningar, fakultetsöverskridande utbildningar och 

samarbete, jämställdhetsintegrering i utbildningar samt fakulteternas arbete med 

kursutvärderingar.  

November  

Sveriges ingenjörer, CGI, Academic Work och Unionen arrangerade monterevent i 

MIThuset.  

  

Unionen arrangerade monterevent i Lindellhallen.  

  

Skanska kom och höll i två separata lunchföreläsningar om sina traineeprogram. En för 

civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och en för högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik.  

  

Räkmacka hade ett arbetsmarknadsevenemang för arkitekterna på konstnärligt campus. Det 

blev bra uppslutning och ett väldigt lyckat event.   

  

En branschkväll med “Jobba med kärnkraft” arrangerades av flera företag från 

kärnkraftsbranschen. Föreläsningen hölls i MA121 och sedan hölls middag och mingel i nya 

fokusmiljön på entréplan i MIT-huset.  

  

Academic Work arrangerade ett lunchevenemang, “Ta dig vinnande genom 

rekryteringsprocessen”.  
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Academic work arrangerade, på uppdrag av Bonnier News, ett större monterevent i 

MIThuset för att uppmärksamma deras Digital Potential Program.  

   

Höstbalunsen, en tacksittning för kårens engagerade, arrangerades på Origo och hade 

temat skola.  

  

Ett musikquiz hölls på Origo av studiesociala enhetens ordförande för att skapa ett roligt 

event för våra studenter.  

  

Kårordförande var på Umeå universitets ledningsråd där kommande utmaningar och visioner 

för Umeå universitet diskuterades.  

  

Beslut om omstrukturering av kårstyrelse och kansli fattades på Fullmäktigesammanträde 2.   

  

Kårhuschef för verksamhetsåret 2018 valdes på ett kårstyrelsesammanträde, vilket även 

inledde kårhuschefens överlämningsperiod. Även posten kommunikationsenhetens 

ordförande valdes in på 50% på ett fullmäktigesammanträde. Bägge klev sedan på 15 

januari.  

  

Årets första STURE-kväll skedde den 15 november efter att internatet blev inställt. Under 

kvällen informerades representanter från sektionerna om kårens syfte samt hölls diskussion 

om sektionernas koppling till kåren.   

December  

Musikhjälpen var i Umeå, och mycket förarbete kring detta gjordes under de tidigare 

månaderna. De tre kårerna gjorde en stor insamling tillsammans. Studiesociala enhetens 

ordförande deltog i campusradion och kårordförande var inne i glasburen och pratade om 

kårernas engagemang.  

  

Ett musikquiz hölls på Origo av studiesociala enhetens ordförande. Detta för att skapa ett 

roligt event för våra studenter.   

Unionen, Sveriges ingenjörer och Online Fulfillment Sverige arrangerade monterevent i 

MIThuset.  

  

Academic Work och NTK arrangerade tillsammans en musikquiz-EPP med jultema. Vinnare 

fick presentkort på akademibokhandeln.  

   

Julkort tillverkades av kårstyrelsen för att skicka ut till samarbetspartners.  
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Ett nytt råd tillsattes strategiska rådet för lika villkor, där studiesociala enhetens ordförande 

fick sitta med.  

  

Arbetet med att förbereda inför en ny skrivelse av studentkårsskrivelsen påbörjades genom 

att göra halvtidsavstämningar av studentfallsdiarierna från alla kårer. Detta arbete tog främst 

plats i Gutbev som består av representanter från alla kårer.   

  

Kansliet stängde för jul mellan 23/12–5/1.  

Januari  

Sveriges ingenjörer arrangerade ett monterevenemang inför Uniaden.  

Studentski, den årliga skidresan till Hemavan med IKSU, genomfördes.   

   

Uniaden ägde rum 30e januari. Lyckad dag med väldigt många engagerade, företag och 

gäster.  

  

En revidering av mottagningsutbildningen blev klar. Detta hade studiesociala enhetens 

ordförande jobbat med under det tidigare halvåret.  

  

En ny person tillsattes till posten som utbildningsenhetens ordförande då sittande gick på 

föräldraledigt sista januari.  

Februari  

Nominering för nya kårstyrelsen öppnades och valberedningen började få in nomineringar 

och förbereda för kommande valen i fullmäktige.  

   

En boule-tävling arrangerades tillsammans med Orangeriet och de andra kårerna.  

  

Online Fulfillment Sverige, Academic Work, Unionen och Sveriges ingenjörer har genomfört 

monterevent.  

  

Studentsportardagen “Hälsa på campus” genomfördes där NTK var med i projektgruppen.  

   

Lansering av ett lättare sätt att anmäla studentfall påbörjades. Studiesociala enheten hade 

jobbat med detta under tidigare halvår.   

   

Generalsittning arrangerades på Origo för årets och fjolårets generaler.  
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NTK:s mottagningsutbildning påbörjades och sträckte sig fram till maj.  

  

En till STURE-träff anordnades med högt antal närvaranden. Kunskapen om kårens arbete 

förbättrades och en utvärdering gjordes för att förbättra dokumentationen om STURE så att 

kommande träffar ska bli enklare och mer effektiva att genomföra.   

  

NTK:s pedagogiska pris utlystes och tre nomineringar kom in.   

Mars  
Den gemensamma mottagningsutbildningen tillsammans med Umeå medicinska studentkår, 

Umeå studentkår, studenthälsan och kyrkan på Campus startade med en kick-off.  

   

Unionen och Academic Work hade infobord i Lindellhallen samt MIT-huset för att 

uppmärksamma deras verksamhet.  

  

En debattpanel om metoo-kampanjen hölls på universitetet. Studiesociala enhetens 

ordförande var där och representerade studenterna tillsammans med universitetet.  

  

En alkoholfri sittning med temat Harry Potter hölls tillsammans med de andra kårerna på 

campus inklusive Skogshögskolans studentkår. Efter detta ansöktes det om ett IQ-projekt för 

sittningen.  

  

En temasittnignen tillsammans med de andra kårerna inklusive Skogshögskolans studentkår 

anordnades. Den hade temat Disney.  

  

Ny projektledare för Uniaden valdes, vilket för första gången på många år var en 

NTKstudent.  

  

En halvdagskonferens för kårens anställda och arvoderade hölls på Kårhuset Origo där 

Mitums framtid och utmaningar sedan flytten 15/16 diskuterades.   

  

NTK:s pedagogiska pris delades ut till Magnus Andersson, Fysikinstitutionen.  

April  

Den gemensamma mottagningsutbildningen tillsammans med Umeå medicinska studentkår, 

Umeå studentkår, studenthälsan och kyrkan på Campus hade en första hjälpen-utbildning.  

   

Ett sista musikquiz hölls uppe på Origo av studiesociala enhetens ordförande.  
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Kårordförande och utbildningsbevakningsenhetens ordförande var på Sveriges förenade 

studentkårers fullmäktige i Gävle.  

  

Ny kårstyrelse för verksamhetsåret 18/19 valdes på Fullmäktigesammanträde 7.  

  

En metoo-dag hölls tillsammans med universitetet där studiesociala enhetens ordförande var 

med och arrangerade och höll i det.  

  

Northvolt, som planerar att bygga en litiumjonbatterifabrik i Skellefteå, hälsade på Umeå 

universitet. Kårordförande och arbetsmarknadsenhetens ordförande hade lunchmöte med 

representanterna och det genomfördes sedan en lunchföreläsning i MIT:s fokusmiljö.  

  

Sveriges Ingenjörer och Online Fulfillment Sverige genomförde monterevent för att 

uppmärksamma sin verksamhet.  

  

Vårterminens Räkmacka genomfördes i Samverkanshuset. Denna gång blev det för 

civilingenjörsprogrammet i bioteknik samt kandidatprogrammet i life science. Det blev 

återigen ett lyckat evenemang.  

  

Sveriges ingenjörer genomförde CV-fotografering och CV-granskning.  

  

Möte med de andra studentkårerna samt vice rektor hölls för diskussion kring hur arbetet har 

gått och hur tankarna ska gå inför arbetet med den nya studentkårsskrivelsen. Problem har 

uppmärksammats och idéer för att motverka dessa har tagits fram.  

  

Maj  

NTK fyllde 20 år. Firande pågick mellan 11/5 - 19/5 och involverade sex stycken olika 

evenemang:   

  

● 11/5 hölls sektionskampen. Sektionerna fick tävla mot varandra i diverse grenar som 

utformats av sektionerna själva och NTK. Vinnande sektion var InSekt som blev de 

första att höja sektionkampens nya vandringspokal. De ficks också chansen att 

skapa designen för det nya studentkortet.  

● 13/5 höll SuperFesteriet en brunch och syjunta på Origo. Medlemmar fick komma 

förbi och köpa brunch samt pynta sin overall med diverse märken som fanns till salu.   
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● 15/5 var NTK:s faktiska födelsedag. Det bjöds på gratis glass hela dagen i Mitum 

samtidigt som deras nya kaffemaskin invigdes. På kvällen hölls en special EPP med 

tävling och priser sponsrade av Unionen.  

● 17/5 hölls årshögtiden. NTK:s pedagogiska pris delades ut till Magnus Andersson vid 

institutionen för fysik, och priset för hedervärda insatser gick till Kristoffer Landfors 

från CS-sektionen.  

● 18/5 släpptes NTK:s sångbok. Detta gjordes på en sittning där även gamla 

kårstyrelser var inbjudna. Sångboken innehåller mer än 100 vanligt förekommande 

sånger, som sjungs av studenter under TekNat-fakulteten   

● 19/5 hölls Origos årliga personalsittning där alla som under året har jobbat på Origo 

fick komma. Ju fler timmar som hade lagts ner, desto billigare var det.   

  

NTK:s egna mottagningsutbildning hade sin sista föreläsning i maj, och ett generalsinternat 

arrangeras på en gård ute i Tavelsjö för alla generaler som avslutning på utbildningen.  

  

Online Fulfillment Sverige och Sveriges ingenjörer arrangerade monterevent i MIT-huset 

samt Lindellhallen.     

  

NTK skrev avtal med en ny samarbetspartner, Konftel. Det nya samarbetet började 

höstterminen 2018.  

  

I slutet på maj fick kåren tre nya IQ-projekt tilldelade för Origos drinkutbildning, 

mottagningsutbildningen samt årshögtiden. Det hölls en mindre ceremoni kring detta på 

Origo under en EPP.   

  

Arbetet med studentkårsskrivelsen fortsatte med fokus på överlämning till de nya 

representanterna som ska jobba med detta kommande år.   

Juni  

Överlämningen till nya kårstyrelsen var i full gång i juni, och inför detta uppdaterade 

kårstyrelsen samtliga överlämningspärmar. Bland annat en Hajk arrangeras för kårens nya 

arvoderade i syfte att sammansvetsa den nya arbetsgruppen.  

   

Nya och gamla kårstyrelsen, projektledare på Uniaden samt kårhuscheferna reste till 

Uppsala för att delta på Reftecs årliga överlämningskonferens.  

  

Ett nytt doktorandombud valdes på ett kårstyrelsesammanträde.  
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Uppföljning av verksamhetsplanen  
Kårstyrelsen skriver varje år ett förslag på verksamhetsplan som sen Fullmäktige beslutar 

om. denna plan är fullmäktiges instruktioner till kårstyrelsen och vad de ska fokusera på och 

arbeta med varje år. Detta år har kårstyrelsen valt att fokusera på engagemang och 

kunskap.  

Sammanhållning   
En stor del av studielivet är gemenskap och vänskap. De vänner och kontakter du skapar 

under studietiden kommer du bära med dig resten av livet. Kårens arbete skapar många 

möjligheter för medlemmarna att både lära känna nya människor och knyta kontakter för 

arbetslivet. Genom att förbättra sammanhållningen inom kåren och i allt kåren gör skapas 

bättre möjligheter för fler att bli en del av denna gemenskap. Målet är att skapa en 

inkluderande miljö för en bättre studietid genom fokus på sammanhållning på alla kårens 

nivåer.   

Övergripande  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·       bättre inkludera konstnärligt campus i kårens arbete  

  

Status: Genomförd  
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Studiesociala enhetens ordförande och utbildningsbevakningsenhetens ordförande satt och 

hade lunch nere på konstnärligt campus en gång i veckan. Där hade man med sig NTK:s 

roll-up samt diverse broschyrer och blanketter för studenter att läsa på om NTK. Det hölls 

även samtal med studenterna där nere om NTK:s arbete, och man hade även möjlighet att  

anmäla studentfall personligen till studiesociala enhetens ordförande och 

utbildningsbevakningsenhetens ordförande.  

  

Arbetsmarknadsenhetens ordförande genomförde tillsammans med Umeå universitet, de 

andra kårerna och Umeå näringslivsservice en Räkmacka för arkitekterna på konstnärligt 

campus. Det blev ett väldigt uppskattat evenemang med bra feedback.  

  

·      stärka NTK-andan tillsammans med sektionerna  

  

Status: Delvis genomförd  

Sektionskampen anordnades för första gången på många år i samband med 

jubileumsfirandet vilket var väldigt lyckat. En diskussion har påbörjats över hur man kan 

förbättra sektionsöverlämningarna och utbildningarna och vilket stöd NTK kan bidra med 

från centralt håll.  

Utbildningsbevakning  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·       arbeta för förbättrad förståelse mellan universitetet och studenter  

  

Status: Struken  

Denna punkt stryktes på fullmäktigesammanträde 7  

Arbetsmarknad  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·      arbeta för att förbättra kontakten mellan arbetsgivare och studenter tidigt i 

utbildningen  

  

Status: Delvis genomförd  

Fortsatt arbete med att uppmärksamma samarbetspartners och andra företag/organisationer 

att arrangera evenemang för första- och andraårsstudenter, inte bara för dem som är senare 

i utbildningen. Sveriges ingenjörers föreläsning är ett bra exempel på ett evenemang som 

riktar sig till nyare studenter. Det finns fortfarande mycket som kan göras för ännu mer 

utveckling.  
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Kommunikation  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·       förmedla kårens nytta till medlemmar, icke-medlemmar och andra parter som anses 

vara berörda av kårens verksamhet  

  

Status: Genomförd  

Arbetet har förts kontinuerligt under hela våren sedan position som 

kommunikationsenhetens ordförande tillsattes i början av vårterminen. Det har involverat att 

informera om kårens utbildningsbevakning och studiesociala representation i vertex, 

nyhetsbreven samt via affischer på anslagstavlor. Flera delar av den engelska versionen av 

hemsidan har också uppdaterats för bättre nå ut till icke svensktalande studenter.  

  

Studiesocialt  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·    arbeta för en inkluderande studietid  

  

Status: Genomförd  

Under året har ett stort fokus legat på likabehandling och många olika event har anordnats 

för att inkludera en så stor mångfald av studenterna som möjligt. Bland annat har en 

meetoo-dag samt en debatt om metoo har ägt rum tillsammans med universitetet och 

luncher nere på konstnärligt campus har hållits för att studenterna där ska känna sig 

inkluderade i sin kår och även känna sig bekväma med att rapportera studentfall och dylikt 

till kåren. Det implementerades även ett lättare sätt att anmäla studentfall, så att man kan 

arbeta i förebyggande syfte på den punkten i framtiden.  

  

Även mottagningsutbildningen för nya faddrar och generaler är en viktig del i arbetet för en 

inkluderande studietid. Under utbildningen tas olika teman upp så att faddrar och generaler 

ska kunna planera en mottagning som får de nya studenterna att känna sig så välkomnande 

och inkluderade som möjligt.  

  

 ·     arbeta med event som syftar att engagera och intressera så många av kårens 

medlemmar som möjligt  

  

Status: Genomförd  

Under året har många olika event hållits för att inkludera en så stor mångfald av studenterna 

som möjligt. Bland annat har NTK anordnat olika epper, musikquiz, temasittningar och 
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företagsevent. Både Musikhjälpen och kårens jubileum engagerade en bredd av studenter 

som normalt inte deltar i så stor utsträckning på kårens evenemang.  

Mervärde  
Kårens verksamhet bygger på engagemang från dess medlemmar, vilket även framkommer i 

kårens motto ”av studenter, för studenter”. För att studenter ska välja att bli medlemmar och 

engagera sig krävs det att de finner ett mervärde i det. Detta mervärde kan vara allt från 

kunskap och en merit på CV:t till att träffa nya kompisar och ha en rolig studietid. Under året 

vill kårstyrelsen jobba med att förbättra mervärdet både av att vara medlem i NTK och även 

av att engagera sig i NTK.  

Övergripande  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·       lyfta ideellt engagemang och arbeta för att visa större uppskattning av de 

engagerade  

  

Status: Struken  

Denna punkt stryktes på fullmäktigesammanträde 7  

Utbildningsbevakning  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·       erbjuda bättre utbildning för studeranderepresentanter  

  

Status: Delvis genomförd  

Ett antal STURE-träffar har skett under läsåret för att utbilda och informera de engagerade 

om kårens arbete. Utvärdering har skett samt diskussion i fullmäktige om hur man kan göra 

detta bättre inför framtiden.   

Arbetsmarknad  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·       undersöka möjligheten att utveckla typerna av sponsrade evenemang  

  

Status: Genomförd  

Under NTK 20 år blev sponsrat med kaffe och glass till kårens medlemmar och en 

vandringspokal till sektionskampen blev sponsrad av Sveriges ingenjörer. Priset till ett 

musikquiz blev sponsrat av Unionen. Mer dokumentation om hur man kan gå tillväga för att 

söka sponsring har påbörjats.  

  



  

  

Verksamhetsberättelse  

Bilaga fumB18-4.1c  

Umeå, 2018-11-27  

  

 Sid 14(28)  

  

  

  

Umeå naturvetar- och teknologkår  TELEFON  KANSLI  E-POST    
  070 606 62 76  090-786 92 90  ntk@ntk.umu.se    
  POSTADRESS  BESÖKSADRESS  HEMSIDA  
  MIT-huset  MIT-huset, plan 3  www.ntk.umu.se  
  901 87 Umeå  Umeå universitet  

·       arbeta med att öka intresset för företagsevenemang  

  

  

Status: Delvis genomförd  

Arbetsmarknadsansvarig har jobbat mer med nära marknadsföring. Som exempelvis 

lektionsinspring under pauser och dylikt. Detta har även diskuterats mycket med 

arbetsmarknadsenheten. Detta arbete bör fortsätta kommande år.  

Kommunikation  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·      ge ut en egen sångbok för NTK samt anordna en releasefest  

  

Status: Genomförd  

Sångboken blev klar i slutet av april och gavs ut på en sittning den 18/5 i samband med 

firandet av att NTK fyllde 20 år.   

  

·      lyfta det roliga med kåren och engagemang  

  

Status: Delvis genomförd  

Alla evenemang som NTK har arrangerat eller varit delaktig i har spridits via alla tillgängliga 

medier med förhoppningen att detta skall reflektera de roligare aspekterna av kåren.   

  

  

Studiesocialt  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·       anordna evenemang för nya studenter efter mottagningen  

  

Status: Struken  

Denna punkt stryktes på fullmäktigesammanträde 7  

Övrigt  
Utöver fokusområdena sammanhållning och mervärde anser NTK att det finns andra punkter 

som skall arbetas lite extra med under verksamhetsåret 17/18.  
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Övergripande  

NTK skall under verksamhetsåret 17/18 verka för att  

·    se över kårens varumärke gentemot studenter och övriga parter  

    

Status: Struken  

Denna punkt stryktes på fullmäktigesammanträde 7   

  

·    fira NTK:s 20-årsjubileum  

  

Status: Genomförd.  

Ett flertal evenemang hölls under jubileumsveckan, bland annat delades glass ut i Mitum, 

Sektionskampen hölls för första gången på flera år och årshögtiden anordnades sedvanligt 

på Kårhuset Origo.  

  

·    se över möjligheten att skaffa ytterligare huvudsponsorer  

  

Status: Genomförd  

Två nya huvudsponsorer introducerades till höstterminen 2018, Konftel och Studentkortet. 

Kårstyrelsen hoppas på ett gott samarbete i framtiden och att det kommer fler möjligheter till 

fler samarbetspartners.  

  

·    skapa en öppnare kommunikation med studenterna  

  

Status: Delvis genomförd  

Kårstyrelsen anordnade exempelvis monterevenemang, kaffe för din åsikt, gav ut 

lunchmackor och kaffe i MIT-huset, skapade ett enklare sätt att anmäla studentärenden och 

mycket mer.  

  

·    fortsätta arbetet med alkoholkulturen på campus  

  

Status: Genomförd  

En alkoholfri sittning hölls under året samt en mottagningsutbildning där man lärde ut om en 

god alkoholkultur på campus och vikten av denna.  

  

·    främja bättre utbildningskvalité  

  

Status: Struken  

Denna punkt stryktes på fullmäktigesammanträde 7 då det ansågs vara ett misstag att 

punkten kom med i verksamhetsplanen då det är ett av kårens grunduppdrag.   
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Särskilda händelser och projekt  

   

Kårstyrelsen har under året utfört annat arbete än det som står i verksamhetsplanen. Projekt 

och händelser av större vikt tas upp i detta avsnitt av verksamhetsberättelsen.  

Musikhjälpen  

Det hölls många möten om musikhjälpen med de andra kårerna på campus. Studiesociala 

enhetens ordförande och utbildningsbevakningenhetens ordförande var de som 

sammankallade till möten i detta och höll i det i början. Det som gjordes inför och under 

musikhjälpen var följande:  

  

● Det bestämdes tidigt att alla kårer skulle ha en gemensam bössa att samla in till.  

● För att få in pengar till bössan, sålde man bl.a fika där alla pengar gick till bössan. 

Under fikat så livesändes musikhjälpen.  

● Affischer kring bössan sattes upp runt omkring campus för att inspirera fler att donera 

till bössan.  

● Föreläsningar angående musikhjälpens tema “Barn är inte till salu” hölls.   

● Ett manifestationståg från Campus ner till buren på torget där musikhjälpen satt ägde 

rum. Ett långt tåg av studenter där NTK höll i tåget tillsammans med de andra 

kårerna. Alla bar facklor och sjöng på vägen ner till buren. Där allt avslutades med att 

se på livesändningen tillsammans.  

● Ett musikquiz hölls för att uppmärksamma vår bössa och Musikhjälpen.  

Omorganisation  

NTK har länge sett en ojämn arbetsbelastning där kårstyrelsen har mer arbete än de hinner 

med medans arbetsuppgifterna i kårexpeditionen inte fyller en heltidstjänst. Kårstyrelsen 

lade därför förslag till fullmäktige om att flytta över kommunikationsuppgifterna på 

kårexpeditionen och istället inrätta vice kårordförande som en heltidsarvoderad post i 

styrelsen, så som de flesta andra större kårer har. Samtidigt lades även förslag om att göra 

om de två posterna studerandeledamöter till en post med högre arvoderingsnivå och ansvar 

för event. Förhoppningen var att detta ska leda till en sundare arbetsbelastning inom 

kårstyrelsen.  

  

FUM valde att godkänna detta på sammanträde 2 vilket ledde till revideringar av både 

stadga, reglemente, valordning och flertalet arbetsbeskrivningar. Även om omstruktureringen 

tog mycket tid under 17/18 ser kårstyrelsen att den största delen av omstruktureringen 

kommer ske under 18/19 då de nya posterna kommer behöva implementeras i praktiken. 
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Här ser kårstyrelsen Reftec som en värdefull resurs då mycket tips kan fås från de andra 

kårerna.  

Organisation  

Fullmäktige  

Sammansättning och sammanträden  

Fullmäktiges arbete leddes av fullmäktiges talman, André Schoemaker. Fullmäktige hade 

under verksamhetsåret totalt 21 valda ledamöter. Det har även funnits 18 valda suppleanter. 

Under verksamhetsåret har fullmäktige haft åtta ordinarie sammanträden. Under de ordinarie 

sammanträdena var medelnärvaron 70,65% procent av fullmäktiges totala antal ordinarie 

mandat.  

  

Arbetssätt  

Under verksamhetsåret har en hel del diskussioner hållits på fullmäktigesammanträdena. 

Detta för att ge kårstyrelsen en bättre bild av vad fullmäktiges åsikter är i olika frågor.  

  

Exempel på olika diskussioner var t.ex om att förändra hur näringslivsverksamheten 

fungerade och hur man kan möjligen göra det lättare för sektioner att bjuda hit företag.  

  

En annan diskussion som togs upp var om Sture, och hur man möjligen skulle kunna få fler 

att åka med på Sture eftersom antalet medverkande har varit lågt de senaste åren.  

Fullmäktigeutbildning  

FUM0 arrangerades där man gick igenom hur handlingar fungerar, vad som är fullmäktiges 

roll i kårens samt mötesformalia och hur ett möte går till.  

Stora beslut under verksamhetsåret  

Kårstyrelsen har reviderat styrdokument. Stadgar, reglemente, valordning samt 

valordningsbilaga A har setts över och ändrats.  

   

De stadgeändringar som är värda att nämna är:  

-Man har ändrat strukturen på kårstyrelsen och kårkansli genom att flytta över 

kommunikationsuppgifterna på kanslisten och istället inrätta posten vice kårordförande som 

en heltidsarvoderad post.  

  

-Man har gjort så att istället för att ha två studerandeledamöter så har man nu istället en 

enda med ansvar för event, med arvodet för de två.  
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Till följd av detta så har valordning samt valordningsbilaga A ändrats så att mängden 

representanter är olika och att lönen för en studerandeledamot är högre.  

Fullmäktiges valberedning   

Fullmäktiges valberedning 2017/2018 bestod av Miguel Beltran, Sigmasektionen, William 

Cedervall, CS-sektionen och André Schoemaker, F-sektionen.  

   

Arbetet för valberedningen påbörjades i slutet av september, direkt när valberedningen blev 

beslutsmässig. Nomineringsanmodan skickades ut löpande under året när det enligt 

valordningen var dags att lysa ut poster. När nomineringar inkommit intervjuades 

kandidaterna och valberedningen förordade eventuella personer som ansågs lämpliga. 

Valberedningen var under året under ovanligt hög arbetsbelastning på grund av det låga 

antalet medlemmar, men utifrån förutsättningarna fortlöpte arbetet väl.  

Kårstyrelsen  

Sammansättning Fullmäktiges enheter  

   

Studiesociala enheten  

I studiesociala enheten har Emilia Modig varit ordförande och ledamöterna varit Emma 

Sjöberg från MEGA, Jonas Höglund från F-sektionen och Rasmus Burge från 

Sigmasektionen.  

  

Enheten har haft 7 möten under året. Det jobbats med att ta fram ett lättare sätt att anmäla 

studentfall på. Det gjordes ett google docs-formulär där man snabbt och smidigt kan gå in 

och anmäla och det blir även lätt för de som har hand om studentfall att se vad ärendet 

gäller. Då det ibland är svårt för studenter att formulera och ta fram det som är viktigt för 

NTK att veta så gjordes det tydligt vad man behöver besvara i formuläret.   

  

Formuläret tog ett halvår att genomföra, sista halvåret gjordes lanseringen av den så att 

studenterna visste om att detta nu fanns tillgängligt att göra via nätet. Istället för att komma 

in till NTK eller skicka ett mejl som kanske inte innehåller den informationen som behövs. 

GIvetvis kan man även vara anonym och anmäla studentfall i formuläret.   

  

Utbildningsbevakningsenheten  

Utbildningsbevakningsenheten har under året varit inaktiv då få svarade vid kontakt under 

höstterminen och uteblev helt närmare jul. Vid överlämningen vid årsskiftet försvann en del 

information kring vilka som var med i enheten vilket också ledde till minskad aktivitet under 

vårterminen. Under höstterminen valde därför utbildningsbevakningsenhetens ordförande 

och studiesociala enhetens ordförande att gå ihop med enheterna och jobba tillsammans. 
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Detta problem med minskat engagemang i enheten togs upp en som en extra viktigt punkt 

under överlämningen i juni. Förslag till lösningar gavs samt idéer om hur man kan förebygga 

problemet.   

   

Arbetsmarknadsenheten  

Therese Sandén var arbetsmarknadsenhetens ordförande, och ledamöterna var Tove  

Westberg från MEGA, Mirjam Borén från CS-sektionen, Birger Ekstedt från Designsektionen, 

Tim Anthony från F-sektionen, Henrik Rosén från I-sektionen, Isak Brännström från 

Sigmasektionen och Jonas Carlsson från InSekt.   

  

Enheten har haft totalt 5 möten under verksamhetsåret. Enheten har under året haft fokus på 

att förbättra arbetsmarknadsdokument för att göra arbetet mer strukturerat och enklare att 

följa. Regler och riktlinjer är uppdaterade för att nya ledamöter snabbt ska känna sig 

bekväma på sin post och för att det ska vara ett mer kontinuerligt flöde. Vi har diskuterat 

mycket kring priser och produktportföljer.  

   

Kommunikationsenheten  

Kommunikationsenhetens ordförande var Jakob Vesterlind. Ledamöterna var Nathalie  

Söderlind från Sigmasektionen, Kim Anh Nguyen F-sektionen, Elin Rydevik från MEGA, Kelli 

Berg Mcllroy från Designsektionen, Klara Törnquist Daun från I-sektionen och Erik Tillberg 

från InSek.  

  

Platsen som kommunikationsenhetens ordförande tillsattes i början av vårterminen 2018. 

Enheten hade tidigare styrts av studiesociala enhetens ordförande. Under verksamhetsåret 

drevs enbart ett projekt, att skapa en tidslinje för firandet av att NTK fyller 20 år. Sex möten 

hölls där beslut om design, innehåll och uppdelning av arbete togs. I övrigt skedde det mesta 

av jobbet på distans. Designen följde noggrant NTK:s grafiska profil och projektet slutfördes 

den 9 maj 2018. Två stycken tidslinjer sattes upp, en på Kårhuset Origo och en i kårfiket 

Mitum.  

Sammansättning Ordföranderådet  

Ordföranderådets ordförande var Samuel Ulin från F-sektionen. Ledamöter var Abodi Al- 

Hayali från MEGA-sektionen, Gerard Rocher Ros från Doktorandsektionen, Kristoffer 

Landfors från CS-sektionen, Charlie Olsson från Designsektionen, Joakim Eriksson från 

Isektionen, Henrik Möller från Sigmasektionen, och Simon Tornberg från InSekt. Även 

kårordförande Amanda Vikström var inadjungerad.   

  

Ordföranderådet har under året fungerat väl och samtliga medverkande har fått ta del av 

mycket erfarenhetsutbyte. Ordföranderådet satte igång arbetet med Sektionskampen genom 
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att starta en projektgrupp med medlemmar från så många sektioner som möjligt. Mycket 

fokus under året har legat på att ta upp problemområden i olika sektioner för att sedan 

diskutera hur andra sektioner löser dem. Sedvanligt har orådet även utfört valgranskning på 

fullmäktigevalen samt bestämt mandatfördelningen till fullmäktige.  

   

Ordföranderådsöverlämning  

Ordföranderådet överlämnade på sedvanligt vis med en middag på restaurang Båten. Under 

middagen, som var välbesökt, fick tillträdande kårordföranden tid att träffa nuvarande 

sektionsordföranden och deras företrädare. Många bra samtal fördes och planer inför 

kommande verksamhetsåret sattes.  

Doktorandombuden  

Under verksamhetsåret har arbetet med doktorandombuden fungerat väl och skapat en 

brygga mellan kårstyrelsen och doktorandsektionen, ett tidigare bristfälligt samarbete. Inga 

träffar har skett men det har varit en regelbunden kommunikation som även lett till ökad 

kommunikation med doktorandsektionen. Inget större projekt skedde genom året utan 

fokuset låg på att hantera studentfall och relevanta remisser.   

  

Övriga verksamheter  

TSURR  

Tsurrs hemsida är uppe men inga inlägg har gjorts.  

Origo  

Kårhuset Origo är NTK:s kårhus, där medlemmar både kan studera dagtid, äta mat till 

studentvänliga priser under EPP:er, samt boka sittningar och gå ut på nattklubb under 

helgerna. Utöver detta kan olika former av evenemang bokas, exempelvis 

företagsevenemang där studenterna kan komma i kontakt med olika företag och potentiella 

framtida arbetsgivare. Verksamheten bygger på ideellt engagemang, och drivs av en 

kårhuschef som är arvoderad på heltid.  

   

Under höstterminen satt Carl Welin Brook som kårhuschef, och under vårterminen Cornelia 

Kjellström.  

   

Ekonomiskt sett har det varit ett bra år, kårhuset har enbart behövt vara stängt två kvällar på 

grund av personalbrist, många sittningar bokades och många nya studenter hittade till Origo. 

Origo har fortfarande en kock anställd och hans delaktighet i verksamheten har underlättat 

arbetet för såväl kårhuschefen, barlagen under EPP:er och köksmästeriet vid sittningar.  
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Under detta verksamhetsår har ungefär 215 volontärer arbetat på kårhuset under 

höstterminen 2017 och ungefär 152 volontärer på vårterminen 2018  .  

   

Mottagningsperioden var intensiv och lyckad. Nattklubben var öppen under tisdagar, 

onsdagar, fredagar och lördagar i tre veckors tid. Det blev väldigt mycket att göra för 

barlagscheferna i en allmänt hektisk tid. Allt gick i lås, men detta kan vara bra att ha i åtanke 

till kommande års mottagningsperioder.   

  

Idén om att ha en årlig pubrunda under mottagningen tillsammans med de andra kårhusen 

hölls vid liv och var uppskattad. Datumet då pubrundan skulle äga rum nådde de flesta 

generalerna efter att de lämnat in mottagningsschemana och därav var det svårt för många 

studenter i NTK att ta del av den. Detta är något som tagits med i planeringen inför den 

nästkommande mottagningen, informationen har kommit ut tidigare.  

   

Under detta år har en satsning på internationalisering gjorts för att arbeta inkluderande och 

nå ut till en större publik. Information och texter till NTK:s evenemang har publicerats på 

både svenska och engelska. Det har även satsats på att ha ett stort temaevenemang i 

månaden. Genom att några veckor innan skapa evenemang på Facebook med all 

information har temaevenemangen fått stor uppslutning. De evenemang som vi haft är 

Carnival (1700-talets Venedig), DiscOrigo (80-tal), halloweenklubb, St. Patricks-pub, Club X, 

Origo lock down (fängelsetema) och Origo goes to college.  

   

Utbildningarna för Origos volontärer har setts över och vidareutvecklats. Detta har resulterat 

i en drinkutbildning som hållits två gånger under höstterminen och en under vårterminen, i 

vilken såväl alkoholfria som alkoholhaltiga drinkar fått likvärdigt fokus. Höstens 

drinkutbildningar skapades i samarbete med Studiesociala enhetens ordförande.   

MITUM  

NTK driver ett café på campus, MITUM, vars syfte är att med hjälp av priskonkurrens hålla 

prisnivån på fika och mat på campus studentvänlig.  

   

I slutet på verksamhetsåret 16/17 skars det ned på personalstyrkan i Mitum för att stabilisera 

ekonomin, vilket har gjort att någon av kårens arvoderade hoppat in och jobbat en lunch 

varannan vecka. Detta har varit bra både för att kårens arvoderade har fått en större inblick i 

verksamheten men även för att det varit uppskattat hos medlemmarna att se kårens 

arvoderade bakom disken.   
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Under våren hölls en halvdagskonferens där Mitum stod i fokus. Kårens arvoderade och 

anställda diskuterade framtida satsningar och hur verksamheten kan utvecklas. Många bra 

idéer togs upp och kommer i mån av tid implementeras av Mitums personal.  

  

Det ideella arbetet på MITUM har fortfarande ett svalt intresse.  

Externa relationer  

Umeå universitet   

Samarbetet med Umeå universitet har under året fungerat mycket väl både på central- och 

fakultetsnivå. Många i kårstyrelsen går på regelbundna möten med olika representanter från 

universitets- och fakultetsledningen och således kan en god kontakt och dialog 

upprätthållas.  

  

Under året har många förändringar på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet skett. Ny dekan 

och prodekan för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet tillträdde till hösten, och till våren 

tillträdde en ny kanslichef. Samtliga nytillträdda värdesätter studentinflytandet högt, något 

som NTK ser som avgörande för ett gott samarbete.  

  

Universitetet har ett visionsdokument “Umeå universitet 2020 - Vision och mål” som har varit 

i kraft sedan 2012. Eftersom visionsdokument som dessa tar lång tid att arbeta fram och 

2020 närmar sig med rasande fart har ledningen börjat nosa på ett nytt visiondokument där 

kårerna givetvis har varit inbjudna till diskussion.   

Remisser  

Under verksamhetsåret inkom en mängd remisser av intresse, nedan är en redogörelse av 

de med störst betydelse för kårstyrelsen och studentrörelsen i sin helhet i Umeå som 

kårstyrelsen besvarade eller ansåg extra viktiga.  

  

Handläggningsordning för diskriminering, trakassering och kränkningar  

Remissen har skickats ut flera gånger från universitetet. Dess syfte är att göra det enklare att 

förstå hur man går tillväga för att anmäla en diskriminering/trakassering eller kränkning för 

en student, samt att göra det enklare för de som tar hand om ärendet att veta hur de ska gå 

tillväga. NTK såg behovet av att göra broschyren mer lättförståelig och strukturell. Det var 

även fler instanser på universitetet som såg samma problem med broschyren. Därför håller 

universitetet på med att göra broschyren mer lättläslig och förståelig för alla som läser den.  
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Prememoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och 

om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen  

Remissen föreslog en möjlighet till mindre styrelser för lärosäten som av särskilda skäl skulle 

gynnas av en mindre styrelse. Det föreslogs även att förhindra rektorns möjlighet att vara 

ordförande i styrelsen. NTK såg att behovet av mindre styrelser kan finnas hos mindre och 

smala lärosäten, men tillstyrkte att normen ska vara 15 ledamöter då NTK anser att 

styrelsen gynnas av en större bredd. NTK höll med om förslaget om att rektor inte ska kunna 

vara ordförande i styrelsen.  

Brett deltagande i högskoleutbildningen  

Remissen innehöll förslag om en ändring i högskolelagen som innebar att lärosäten istället 

för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja brett deltagande 

i utbildningen. NTK välkomnade ändringen av formuleringen samt en modernisering av 

lagen. Den nya formuleringen minskade tolkningsutrymmet för att den tidigare formuleringen 

i högskolelagen kunde missuppfattas som bidragande till “försämrad kvalitet” och istället 

betonar vikten av demokratisträvan som lagen egentligen syftar till.  

Inom vilken tid bör kurs- och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för 

studenterna?  

NTK betonade att kurs- och utbildningsplaner ska vara fastställda i så god tid som möjligt, 

och att studenterna måste få veta exakt vilka kurser de söker och således borde inte kurs- 

och utbildningsplaner kunna ändras efter antagningen stängt. Dock förstår NTK givetvis 

behovet av att hinna göra ändringar i kurs- och utbildningsplaner till följd av 

kursutvärderingar.  

  

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet, Umeå universitet  

Fakulteten ville skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan de olika rollerna som finns i en 

forskarutbildning och Kommittén för utbildning på forskarnivå arbetade därför fram ett förslag 

på ny formulering. NTK var i huvudsak positiva till förslaget men hade några mindre 

kommentarer för att stärka studentinflytandet i forskarutbildningen.  

  

Ökad trygghet för studenter som blir sjuka  

Remissen behandlade åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja 

effektivare studier. NTK var positivt inställda till förslagen men lyfte frågan om studenter som 

är sjuka en kortare tid och således inte missar ett examinerande moment.  

En konstnärlig profil för universitetet  
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Under året gjorde Peter Honeth på uppdrag av rektor en extern utredning av universitetets 

konstnärliga profil. Han kom med ett antal förslag på förbättringar däribland den största var 

att samla samtliga konstnärliga högskolor under samma fakultet, vilket för NTK:s del skulle 

innebära att Arkitekthögskolan och Designhögskolan skulle byta fakultet. NTK tillstyrkte de  

nämnda problemområden i rapporten men betonade vikten av att en risk och 

konsekvensanalys behöver göras innan beslut i frågan tas.  

Umeå studentkår och Umeå Medicinska studentkår  

Gutbev  

Gutbev finns till som ett forum för de tre kårerna att diskutera frågor kopplade till 

studenternas utbildning och studietid. Under året vid har NTK sammankallat till mötena. 

Mötena har skett oregelbundet men relativt ofta, genomsnittligt en gång i månaden á 1 

timma.   

   

Fokus under året har varit att förbereda inför nästa års omskrivelse av studentkårsskrivelsen 

samt diskussion om vilka studentfall som skett. Gutbev har fungerat som ett bra stöd och 

stärkt samarbetet mellan studentkårerna.  

Alkoholfri Harry Potter-sittning  

En alkoholfri Harry Potter-sittning gjordes tillsammans med de andra kårerna på campus 

inklusive Skogshögskolans studentkår. Studiesociala enhetensorförande var 

sammankallande för möten och höll även i själva sittningen. Sittningen hölls på engelska för 

att inkludera så många som möjligt. Sittningen blev väldigt lyckad och totalt 75 biljetter 

såldes.   

  

Sittningen gick till så att de som höll i den agerade lärare från Hogwarts och hade sitt 

lärarbord under sittningen. Studenterna som köpte biljetter fick bestämma vilket elevhem de 

tillhörde och fick sedan klä sig efter detta till sittningen och fick sitta vid sina respektive 

elevhem.  

  

Under sittningen höll lärarbordet i den turneringen i magisk trekamp där de olika 

elevhemmen fick tävla i olika grenar för att vinna poäng till sitt elevhem. Lärarbordet hade 

fyra olika bägare där det lades i poäng under kvällen. De elevhem som hade flest poäng 

under kvällens slut vann. Spex under kvällens gång kunde också samla in poäng.  

  

En Harry Potter-inspirerande meny gjordes till kvällens ära. De som var med och 

anordnande sittningen lagade maten själva dagen innan för att dra ner kostnaderna. Det var 

även öppen bar under kvällen, där man kunde få Harry Potter-inspirerade drinkar som 

naturligtvis var alkoholfria.   
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Mycket pynt- och dekorationsförberedelser krävdes då kvällen hade som mål att kännas som 

att man gick på Hogwarts skola. Så Kårhuset Villan, där sittningen hölls, förvandlades till 

Hogwarts för en kväll. Allt pynt sparades ifall man skulle vilja göra om konceptet. Alla 

dokument och förberedelser finns sparade i fall konceptet vill användas på nytt.  

Vårbalen  

Vårbalskommittén bestod i år av studiesociala enhetens ordförande och medlemsnytta från 

Umeå studentkår.  

   

Vårbalen ägde rum i maj i Universum. Al Pitcher bjöds in för att vara kvällens underhållning. 

Det var många som kom och kvällen blev otroligt lyckad. Vårbalen hölls på engelska för att 

inkludera så många som möjligt.  

  

Efter middagen och Al Pitchers uppträdanden, anordnades eftersläpp med Säkert! som 

artist. Även eftersläppet var mycket lyckat då många studenter hade köpt biljetter till 

eftersläppet för att lyssna på uppträdandet.    

Reftec  

KORK  

KORK är gruppen inom Reftec som fokuserar på rollen som Kårordförande. KORK agerar 

även styrelse för Reftec. Under året har KORK haft fyra möten utöver överlämningen samt 

fem styrelsemöten. Året inleddes med överlämning i Stockholm, efter det möten i Göteborg, 

Linköping, Umeå och Lund. Verksamhetsåret avslutades med ytterligare en överlämning i 

Uppsala. Tyvärr kunde inte NTK:s kårordförande delta vid mötet i Linköping men var med på 

länk.  

  

På varje träff har diskussionspass om förutbestämda teman hållits, exempel på frågor som 

lyfts är arbetsbelastning, ledarskap, påverkansarbete och hållbart engagemang. Arbetet i 

gruppen har i år även kretsat kring strukturen på arbetsgrupperna. Samtliga styrdokument 

har även reviderats och ett förslag på uppdatering av stadga har skickats ut till 

medlemskårerna.   

VORK  

VORK är Reftecs grupp för vice kårordföranden. Inget fokus har lagts på VORK under året 

då den har nedprioriterats på grund av att NTK har en annan uppgiftsuppdelning på vice 

kårordförande jämfört med resterande kårer. Detta har medfört att lite till inget utbyte skett i 

VORK för NTK:s del. Ordförande deltog på KORK/VORK träffen på Chalmers.  
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RUBIK  

RUBIK är Reftecs grupp för utbildningsbevakning och internationella frågor. RUBIK har 

under året haft ett antal träffar sammanlagt, utöver de gemensamma 

Reftecöverlämningarna. På grund av utbildningsbevakningsenhetens ordförande var gravid 

kunde hon inte närvara vid något av mötena under höstterminen då de krävde långa resor. 

Under vårterminen uppstod komplikationer som gjorde att den nytillträdda 

utbildningsbevakningsenhetens ordförande missade det första mötet, sedan ändrades 

kommunikationsstrategin i RUBIK utan NTK:s vetskap som gjorde att de resterande 

kallelserna missades.   

  

ARG  

ARG är Reftecs grupp för de som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och mässor. ARG har 

haft totalt 4 “obligatoriska” möten. I Göteborg, Umeå, Linköping och Lund. Fyra möten 

genomfördes i övrigt, i Stockholm (två gånger), Lund och Linköping.  

  

På det första mötet i Göteborg var en företagsrepresentant från Akzo Nobel med. Det 

diskuterades kring personlig utveckling, ARG från ett företagsperspektiv samt intern och 

extern kommunikation. På det andra mötet i Umeå diskuterade vi prissättning, mässdatum, 

konkurrens, alumniverksamhet samt marknadsföring. På det tredje mötet i Lund 

diskuterades GDPR, studentnytta, ekonomi, avtal, gemensamma utvärderingar, 

anmälningssystem, planering och riktlinjer vid näringslivsevenemang, överlämning och hur 

man stärker sitt varumärke. Under fjärde träffen i Linköping diskuterades mer om GDPR, 

virtuella arbetsmarknadsmässor, gemensamma projekt, nyckelpersoner inom ARG, kring- 

och konflikthantering samt organisationspolicy, internationalisering, strategi, vision och 

värderingar samt att tänka utanför ramarna.   

STORK  

STORK är Reftecs råd för arbetsmiljö- och studiesocialt ansvariga. För NTK var det 

studiesocialt ansvarig som satt med i denna grupp och diskuterat och utbytt kunskap i 

studiesociala frågor rörande bostäder, krissituationer, lika villkor, alkoholkulturen och även 

arbetsmiljö. Det hölls 4 möten där de olika universiteten träffades på för att utbyta kunskap 

och diskutera de olika berörda områdena ovan. Under årets lopp hade studiesociala 

enhetens ordförande haft olika kontakter med universiteten när frågor har dykt upp. Denna 

kontakt har varit väldigt värdefull i arbetet för studiesociala enhetens ordförande. Man fick 

bland annat se hur LTH:s och KTH:s formulär för studentfall såg ut. Mycket inspiration togs 

från dessa för att skapa NTK:s studentfalls formulär.  

STARK   
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STARK är Reftecs råd som diskuterar frågor rörande alkohol och alkoholkultur, event och 

hur arbete med kårhus och engagemanget runt om. STARK är en blandning av 

kårhuschefer, studiesocialt ansvariga och olika former av eventansvariga från de olika 

kårerna. Året inleddes med en överlämning i Stockholm och därefter hölls träffar i Linköping, 

Umeå och Göteborg, för att sedan avslutas med ytterligare en överlämning i Uppsala.  

                                                                                                                                 

De tre fysiska träffarna genomfördes och var lyckade, med deltagande från merparten av 

kårerna. Under träffarna diskuterades frågor som mottagning, hållbar alkoholkultur och 

ideellt engagemang. Under träffarna fick man även se hur andra kårer drev sina kårhus och 

dela med sig av ideer och ställa frågor.  

INTORK  

INTORK är Reftecs grupp för de informationsansvariga och tidningsredaktionsordföranden. 

De diskuterar och har hand om bl.a. medlemsrekrytering, marknadsföring och sociala 

medier. NTK:s kommunikationsenhetsordförande deltog inte på några möten då denne 

endast jobbade 50%.  

Sveriges förenade studentkårer  

Verksamhetsåret i Sveriges förenade studentkårer, SFS, kretsar runt SFS:s 

fullmäktigesammanträde som sker i slutet på vårterminen varje år. Inför FUM ägde två 

medlemsmöten rum. Ett inledande medlemsmöte av generell karaktär samt ett 

upptaktsmöte. NTK:s kårordförande deltog på det senare upptaktsmötet som kretsade 

mycket kring SFS nya fokusfråga som skulle beslutas om på FUM. Under året diskuterades 

även förändringar av SFS:s åsiktsdokument.   

  

Under fullmäktigehelgen den 26–29 april deltog kårordförande tillsammans med 

utbildningsbevakningsenhetens ordförande. På mötet godkändes den nya fokusfrågan  

“Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö”.  

  

Arbetsmarknadskontakter   
Kårens kontinuerliga huvudsamarbetspartners Unionen, Academic Work, Sveriges 

Ingenjörer och Umeå Energi förlängde även 17/18 avtalen. Kåren fick även under 

vårterminen 2018 en ny huvudsamarbetspartner, Konftel. Fortsatt samarbete med 

Länsförsäkringar Västerbotten, Mecenat, IKSU och Räkmacka. Nytt samarbete med  

Studentkortet som innebär att alla kårens medlemmar får tillgång till ett digitalt studentkort 

tillsammans med Mecenatkortet.  

  

Avstämningsmöten har hållits med alla samarbetspartners under verksamhetsåret för att 

diskutera samarbetet samt planera kommande event.  



  

  

Verksamhetsberättelse  

Bilaga fumB18-4.1c  

Umeå, 2018-11-27  

  

 Sid 28(28)  

  

  

  

Umeå naturvetar- och teknologkår  TELEFON  KANSLI  E-POST    
  070 606 62 76  090-786 92 90  ntk@ntk.umu.se    
  POSTADRESS  BESÖKSADRESS  HEMSIDA  
  MIT-huset  MIT-huset, plan 3  www.ntk.umu.se  
  901 87 Umeå  Umeå universitet  

  

NTK har haft god dialog med Umeå kommuns näringslivsservice.  

  

Evenemangssamarbeten och mindre samarbeten har öppnat för god kontakt med både 

tidigare kända företag samt några nya. Förhoppningsvis leder detta till flera, och kanske 

större, samarbeten i framtiden.  

Projektsamarbeten  

Under året ingick NTK i olika samarbeten med nya eller redan etablerade event och projekt 

vid Umeå universitet. Några av dessa beskrivs nedan.  

Gemensam mottagningsutbildning   

Tillsammans har Studenthälsan, Umeå medicinska studentkår och Umeå studentkår hållit i 

en gemensam mottagningsutbildning för alla studenter på Umeå universitet som kommer att 

hålla i någon form av mottagning för de nya studenterna. Denna gemensamma 

mottagningsutbildning tillkommer utöver NTK:s egna. Den gemensamma  

mottagningsutbildningen innefattade en kick-off, med fokus på ledarskap, lika villkor och 

alkoholkultur, och en påbyggnadsutbildning som fortsatte att mer ingående gå igenom dessa 

ämnen. Sen tillkom även en första hjälpen-utbildning. En mer ingående utbildning för 

generalerna skedde i detta ämne.   

  

Det gjordes även en revidering av mottagningsutbildnigen där det lades en större vikt på lika 

villkor och hur man är en god ledare. Det hyrde även in en psykolog som har jobbat med att 

se hur en grupp funkar som bäst under många år. Han fick föreläsa om gruppdynamik för 

generalerna och faddrarna, för att åstadkomma en så bra gemenskap mellan dessa som 

möjligt inför deras mottagningsarbete.  

Ägarrepresentation  

Uniaden   

NTK som en av fyra ägare av Uniaden representerades av Kårordförande och  

Arbetsmarknadsenhetens ordförande tillika vice kårordförande. Uniaden arrangerades som 

vanligt i januari. Temat för året var “Du kan” vilket passar bra med konceptet Uniaden, där 

studenterna får se många möjligheter för sin framtid och bli peppade att klara av studietiden 

och bli det de drömmer om.  

  

Det lades stor fokus på miljömedvetenhet inför och under Uniaden 2018 och evenemanget 

blev diplomerat som ett miljömärkt evenemang.  
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Kårmedia AB   

NTK som en av två ägare av Kårmedia Umeå AB representerades av Kårordförande och 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande tillika vice kårordförande. Under verksamhetsåret 

diskuterades främst Vertex övergång från tabloid- till magasinformat och vilken inverkan som 

det skulle få på verksamheten. Fördelar med övergången var ett mer kvalitativt intryck och 

således möjligheten att få högre annonsintäkter. Den enda negativa aspekten var en något 

högre kostnad innan intäkterna från annonser stabiliserats. Eftersom bytet innebar betydligt 

fler fördelar än nackdelar valdes det att gå vidare med bytet, vilket visade sig bli väldigt 

lyckat.  

Stiftelsen Studenthälsan  

Stiftelsen Studenthälsan ägs av NTK, UMS, US och Skogshögskolans studentkår och är en 

stiftelse som delar ut pengar till hälsofrämjande projekt en gång per termin. Från NTK har 

studiesociala enhetens ordförande och arbetsmarknadsenhetens ordförande suttit i stiftelsen 

som ledamöter. Stiftelsen höll i två möten under höstterminen 2017. Ett för att starta upp 

verksamhetsåret och påbörja utannonseringar för att studenter skulle höra av sig och 

ansöka om pengar.  På det andra mötet på höstterminen gick stiftelsen igenom de inkomna 

ansökningarna och tog beslut om vilka som skulle beviljas pengar från stiftelsen. På 

vårterminen var det samma upplägg. Bland annat har stiftelsen under året beviljat pengar till 

Studenthälsan för deras mottagningsarbete.  

Kårföreningar  

Superfesteriet   

Under året har studiesociala enhetens ordförande suttit med under Superfesteriets olika 

möten. Superfesteriet har anordnat Dammplasket, SUPERJäNS, SuperBFF med syjunta och 

Overallens dag. Alla event var lyckade.  

  

Eftersom det gått ekonomiskt bra för Superfesteriet köptes det även in ett stort partytält.  

  

  

  

  

  

I tjänsten, ort och datum som ovan  

  

  

Amanda Vikström    Therese Sandén  
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Förvaltningsberättelse 2017/2018  

Information om verksamheten    

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är en av tre studentkårer vid Umeå universitet. NTK 

representerar studenterna vid Teknisk - naturvetenskaplig fakultet.   

Syfte och ändamål   

Umeå naturvetar- och teknologkår har som ändamål att verka för studenterna vid Teknisk- 

naturvetenskaplig fakultet, fokus ligger på deras studier och till studierna hörande omständigheter 

och aktiviteter.  

Verksamhet   
Inom ramen för ovanstående ändamål arbetar NTK på flera olika sätt för att studenterna ska få ut 

så mycket som möjligt av sin studietid. NTK företräder medlemmarnas intressen på såväl lokal 

som nationell nivå i utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, kommunikationsfrågor och 

studiesociala frågor. Dessutom bedriver NTK ett antal verksamheter som service för sina 

medlemmar och övriga studenter, såsom caféverksamhet och kårhusverksamhet samt genomför 

ett antal arbetsmarknadsarrangemang, däribland en årligt återkommande arbetsmarknadsdag.   

NTK:s verksamhet är ekonomiskt indelad i två verksamhetsområden; medlemsfinansierad 

verksamhet och övrig verksamhet. I det senare verksamhetsområdet ingår café- och 

kårhusverksamheten.   

Faktorer som påverkar föreningen   
Det finns i huvudsak fyra större faktorer som direkt påverkar föreningen ekonomiskt.   

En av NTK:s viktigaste intäktskällor är medlemsavgifterna. Fram till den sista juni 2010 var 

kårmedlemskap obligatoriskt för landets studenter, och intäkten var direkt beroende av antalet 

studerande vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Avvecklandet av kårobligatoriet 1 juli 2010 

förändrade föreningens ekonomiska situation kraftigt och numera beror denna intäkt enbart på 

antalet studenter som väljer att bli medlemmar i studentkåren.    

En stor del av organisationens intäkter kommer från det bidrag som kåren erhåller från Umeå 

universitetet och staten för att bedriva det studentfackliga arbetet. Detta bidrag är beroende av hur 

många studerande som finns inom kårens verksamhetsområde, Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. 

En mindre del av bidraget är även beroende av kårens anslutningsgrad bland fakultetens studenter. 

Ju större andel som väljer att bli medlemmar desto lägre blir bidraget.  
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En annan viktig intäktskälla är de samarbeten NTK har med externa företag och organisationer, 

där NTK erbjuder näringslivet och andra intressenter möjligheter att träffa studenter medan 

företagen och organisationerna i gengäld ger NTK ekonomisk ersättning för detta.   

  

Slutligen utgör NTK:s café- och kårhusverksamheter en stor andel av föreningens omsättning och 

resultatet inom dessa verksamheter har således betydande inverkan på föreningens totala resultat.   

Förvaltning   

Föreningen organiseras enligt följande; Medlemmarna är indelade i åtta sektioner efter 

utbildningsområde. Sektionerna utser representanter i föreningens högsta beslutande organ, 

fullmäktige.   

Kårstyrelsen är föreningens högsta verkställande organ. Kårstyrelsen väljs av, och ansvarar inför, 

fullmäktige. Kårstyrelsen stöds i förvaltningsarbetet av kårens kanslipersonal. Kårstyrelsens 

förvaltning granskas av en extern och en intern revisor.   

Fullmäktiges arbete leds av fullmäktiges presidium. Val som förrättas av fullmäktige bereds av 

fullmäktiges valberedning. Val till fullmäktige granskas av ordföranderådet. För beredning och 

verkställande av ärenden inom särskilda områden har fullmäktige och kårstyrelsen även till sitt 

förfogande fyra enheter; arbetsmarknadsenheten, kommunikationsenheten, studiesociala enheten 

samt utbildningsbevakningsenheten.   

Fullmäktige   
Fullmäktige består av 23 mandat fördelade över kårens sektioner. Av dessa var 21 ordinarie och 18 

suppleanter tillsatta under verksamhetsåret. Fullmäktiges presidium bestod under året av André 

Schoemaker, talman.  

Fullmäktige hade åtta sammanträden under verksamhetsåret.   

Kårstyrelsen   
Kårstyrelsen bestod under året av Amanda Vikström, kårordförande, Therese Sandén, vice 

kårordförande, Emilia Modig, Beatrice Wallgren, Hanna Mellberg, Filip Christiansen och Jakob 

Vesterlind (från FUM 3). Kårstyrelsen hade nio sammanträden under verksamhetsåret.  

Kansli   
Kårens kanslipersonal var under året Elisabeth Rönnberg, ekonom och Kerstin Böresson, 

medlemsansvarig/kanslist.   
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Revisorer   
Kårstyrelsens förvaltning granskas av en extern, auktoriserad, revisor och en intern 
lekmannarevisor. Kårens externa revisor var under året Lars Ekman från PwC Sverige, intern 
revisor Adam Bonnedahl.  

Fullmäktiges valberedning   
  

Fullmäktiges valberedning bestod under året av William Cedervall (ordförande), Miguel Beltran och 

André Schoemaker.   

Ordföranderådet   

Ledamöter i ordföranderådet var under verksamhetsåret Samuel Uhlin (ordförande), Abodi 

AlHayali, Gerard Rocher Ros, Kristoffer Landfors, Charlie Olsson, Joakim Eriksson, Henrik 

Möller och Simon Tornberg.  

Fullmäktiges enheter   
Arbetsmarknadsenheten bestod under året av Therese Sandén (ordförande), Tove Westberg, 

Mirjam Borén, Birger Ekstedt, Tim Anthony, Henrik Rosén, Isak Brännström och Jonas Carlsson.  

Kommunikationsenheten bestod under verksamhetsåret av Jakob Vesterlind (ordförande), 

Nathalie Söderlind, Kim Anh Nguyen, Elin Rydevik, Kelli Berg Mcllroy, Klara Törnquist Daun 

och Erik Tillberg.  

Studiesociala enheten bestod under året av Emilia Modig (ordförande), Emma Sjöberg, Jonas 

Höglund och Rasmus Burge.  

Utbildningsbevakningsenheten bestod under året av Beatrice Wallgren (ordförande) t.om. 

2018.01.31, Hanna Mellberg (ordförande) fr.o.m. 2018.02.01 och har under året varit inaktiv.   

Medlemmar   

I och med kårobligatoriets avskaffande den 1 juli 2010 finns inte länge något krav på att studenter 

inom kårens verksamhetsområde, Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet, ska vara 

medlemmar i studentkåren. Istället utgör studenter inom verksamhetsområdet den medlemsbas 

som genom ett aktivt val kan teckna medlemskap.  

  

Medlemsantal   
Medlemsantalet slutade på 1687 medlemmar, vilket innebar att 44 % av studenterna inom 

verksamhetsområdet då hade valt att teckna medlemskap.   
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Medlemsavgift   
Medlemskap i NTK kan antingen vara fullt, eller begränsat för de som studerar på distans.  De 

olika nivåerna är kopplade till omfattningen av medlemmens studier och dennes studieort, eftersom 

dessa faktorer till viss del avgör vilka förmåner studenten kan tillgodogöra sig från NTK. Det går 

även att välja mellan helårsmedlemskap, terminsmedlemskap eller stödmedlemskap.  

Under verksamhetsåret uppgick avgiften för fullt helårsmedlemskap till 430 kr, varav 30 kronor 

gick till medlemmens sektion, och för begränsat medlemskap uppgick avgiften till 200 kr varav 30 

kronor gick till sektionen. Terminsmedlemskap kostade 280 kr per termin, varav 20 kronor gick till 

sektionen.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret   

Under året arbetade NTK enträget vidare för att främja medlemmarnas studier och till studierna 

tillhörande aktiviteter och omständigheter. I detta stycke återfinns ett antal händelser från året som 

är särskilt värdefulla att lyfta fram.   

Påverkansarbete   
Under året bedrev NTK påverkansarbete inom universitetet genom representation i beredande och 

beslutande organ på alla nivåer, från universitetsstyrelsen till programråd på institutionerna. Särskilt 

viktiga frågor under året var:  

-första året med av ny dekan och prodekan på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet   

-den externa utredningen av Konstnärligt campus   

-arbetet med lika villkor och alkoholkultur på campus och i studentväsendet  

Ekonomi  
NTK:s ekonomi har pendlat under åren, men över lag har den försämrats. Under året har arbete 

med att se över organisationen både ekonomiskt och organisatoriskt startats.   

    
  

Utbildningar   
NTK hjälper och stödjer de engagerade studenterna under året, för att de ska känna sig säkra i sina 

roller och ha goda förutsättningar att genomföra sina uppdrag.  

STURE, studentrepresentantutbildningen, riktar sig mot studenter som företräder sina 

medstudenter i olika organ och grupper på universitetet, men även andra studenter som är aktiva 

inom NTK är välkomna att delta. Under verksamhetsåret hölls utbildningskvällar både på höst- 

och vårterminen.   
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Mottagningsutbildningen som genomfördes i samarbete med Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 

som alltid, en grundpelare för en bra start vid Umeå universitet. Mottagningsutbildningen riktar sig 

till de studenter som ska ansvara för att ta emot de nya studenterna när de kommer till Umeå 

universitet. Utbildningen är viktigt för att NTK:s mottagningsarrangemang ska vara en mottagande 

och säker miljö. I utbildningen ingick löpande träffar under våren, ett informationstillfälle från 

polisen, en första hjälpen utbildning, en likavillkor föreläsning, en gemensam kickoff med de andra 

studentkårerna och universitetet samt ett utbildningsinternat.   

Övriga verksamheter   

Kårhuset Origo är NTKs kårhus, där medlemmar både kan studera, möta sina framtida 

arbetsgivare, äta studentvänligt prissatt mat och dansa loss efter tentan. Verksamheten bygger på 

ideellt engagemang och drivs av en arvoderad kårhuschef. För två år sedan anställdes en kock till 

kårhuset och kårfiket Mitum. Tillskottet har väsentligt förbättrat kvalitén på kårhusets mat samt 

balanserat kårhuschefens arbetsuppgifter. Under föregående verksamhetsår förändrades perioden 

för kårhuschefens tjänst från brutet verksamhetsår till att nu följa kalenderåret. Denna omställning 

har inneburit en stress på verksamheten men har även skapat förutsättning för en bättre och 

sundare mottagningsperiod för kårhuschefen.   

NTK driver ett café på campus, Mitum. Syftet med Mitum är att med hjälp av priskonkurrens hålla 

prisnivån på fika och mat på campus på en studentvänlig nivå. En viktig del i detta är också att 

caféets bemanning förstärks av studenter på ideell basis. Under de senaste åren har tyvärr intresset 

för att jobba ideellt minskat.   

NTK är delägare till Kårmedia Umeå AB och förvaltar i dagsläget 50 % av aktierna i bolaget, som 

driver studenttidningen Vertex. Resterande 50 % ägs av Umeå studentkår. För att öka 

annonsintäkterna bytte under året Vertex från tabloid till magasinformat, något som innebar ökade 

kostnader men förväntas leda till bättre resultat långsiktigt.  

  

Uniaden är en arbetsmarknadsdag som ägs till 6/11 av NTK. Arbetsmarknadsdagen genomförs en 

gång per verksamhetsår och har som mål att föra arbetsmarknaden närmare studenterna. Precis 

som tidigare år var deras arbetsmarknadsdag mycket lyckad med många deltagande företag och  

studenter.  

Framtida utveckling   

Frågan om medlemmars engagemang är en fråga som det fortsatt har arbetats med under året. Det 

är viktigt i detta arbete att fortsätta att tala om vikten av att kritik kommer till en person som kan 

arbete med frågan, så det inte blir dålig stämning hos medlemmarna. Även ett bättre system på att 

utbilda och informera om de olika posterna kommer att behövas då kårens arbete bygger på ideellt 

engagemang.  
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Kårens ekonomi är en svår fråga och en fråga som kommer behöva lösas inom de kommande åren. 

Ett arbete med att se över vilka inbesparingar som kan göras har påbörjats under året men fler 

insatser kommer behöva göras för att åstadkomma en stabilare ekonomi.  

För de övriga verksamheterna har det funnits en del utmaningar de senaste åren. Mitum har haft 

en försämrad försäljning sedan flytten 15/16 och kommer behöva insatser för att vända detta, ett 

arbete som har påbörjats under året. Origo har en god försäljning men stora investeringar har gjorts 

under året.   

Resultat och ställning   

Medlemsintäkterna har under verksamhetsåret varit 823 477 (656 623 kr). Föreningens egna kapital 

uppgick vid årets slut till 3 882 506 (4 408 114 kr). Utöver detta uppgick föreningens 

ändamålsbestämda medel till 214 376 kr (214 376 kr) och sektionernas egna kapital uppgick till 729 

233 kr (722 307 kr).  

För kåren centralt, där sektionernas resultat ej inkluderas, redovisas ett resultat på -525 607 kr (317 

246). (Notera att detta inkluderar -326 650 kr som hör till Vårbalen)  

Föreningen som helhet redovisar ett resultat på -518 681 kr (-240 848 kr). Sektionernas 

gemensamma resultat är 6 926 kr (76 396 kr).  

Medlemsfinansierad verksamhet – resultat och utfall   
Den medlemsfinansierade verksamheten redovisar ett negativt resultat på 342 636 kr (272 018 kr). 

Detta inkluderar -326 650 kr som är Vårbalens resultat. Det stora negativa resultatet för Vårbalen 

beror på att tidigare års vinster utbetalades till Umeå Studentkår, som tog över administrationen av 

Vårbalen.  

Det minskade resultatet på objektet kårkansli och administration beror till störst del av minskat 

bidrag från fakulteten. Fakultetsbidraget räknas om i denna redovisning och visas på respektive 

post, därav ett lägre resultat på STYR och bland annat ett högre på STUM.  

De spridda resultaten sett till budgeten har sin förklaring i oväntade händelser. Till exempel tillsattes 

posten KOM sent vilket drar ner kostnaderna.  

  
Ram, medlemsfin. verksamhet (tkr)    -327< X < -124  

Budget, medlemsfin. verksamhet (tkr)    -246,0 (-465,4)  

Utfall, medlemsfin. verksamhet (tkr)    -342,6 (-272,0)   

Avvikelse, medlemsfin. verksamhet (tkr)    -96,6 (193,6)  

Objekt   Ram (tkr)  Budget   Utfall  Avvikelse  
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Kårkansli och administration   -130 < X < -90  -119 346  -3 501  115 845   

Arbetsmarknadsenheten   220 < X < 220  250 617  281 872  31 255   

Studiesociala enheten   -70 < X < -40  -56 683  -50 815  5 868   

Utbildningsbevakningsenheten   -130 < X < -100   -118 741  -99 538   19 203   

Kommunikationsenheten   -160< X < -125  -147 496  -111 781  35 715   

Ordföranderådet   -12 < X < -10  -11 000  -4 911  6 089   

Fullmäktige   -38 < X < -34  -36 831  -27 309  9 522   

Valberedningen   -7 < X < -5  -6 500  0  6 500  

Tsurr   

  

-  -  -  -  

          

Caféverksamhet – resultat och utfall   
Caféverksamheten genererade under verksamhetsåret ett negativt resultat på -190 381 kr (-304 036 

kr). Caféet bytte under 15/16 plats och har med hård konkurrens från flera etablerade och 

nystartade caféer och restauranger, haft ett drastiskt minskat resultat på grund av ett mycket 

försämrat läge. Omsättningen har minskat totalt sett till innan flytten, men inte kostnaderna i 

samma omfattning. Personalstyrkan drogs ned tidigare verksamhetsår vilket har haft en något 

positiv inverkan på resultatet.  

Ram, caféverksamhet (tkr)  -200 < X < -50  

Budget, caféverksamhet (tkr)   -177,0 (-228,6)   

Utfall, caféverksamhet (tkr)   -190,3 (-304,0)   

  

Avvikelse, caféverksamhet (tkr)   -13,3 (-75,4)   

  

Kårhusverksamhet – resultat och utfall   
Kårhusverksamheten genererade under verksamhetsåret ett resultat på 7 410 kr (258 809 kr). Under 

året har ett flertal större investeringar i verksamheten gjorts vilket påverkat resultatet.   
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Ram, kårhusverksamhet (tkr)  40 < X < 140  

Budget, kårhusverksamhet (tkr)   42,8 (37,5)   

Utfall, kårhusverksamhet (tkr)   7,4 (258,8)   

Avvikelse, kårhusverksamhet (tkr)   -35,4 (-221,3)   

  

Förslag till resultatdisposition  

Till fullmäktiges förfogande står följande vinstmedel:      

Årets resultat   -518 681 kr   

Balanserad resultat  5 040 491 kr   

Återstår till fullmäktiges förfogande   4 611 739 kr   

  

Kårstyrelsen 17/18 föreslår fullmäktige att besluta att vinstmedlen skall disponeras enligt följande   

 att   i ny räkning överföres 4 611 739 kr   
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Valberedningens Utlysande   
   

Rekommenderad Kandidat till Internrevisor till NTK   

   

   

Vi på Valberedningsenheten har bestämt oss att rekommendera Adam Bonnedahl till    

Internrevisor.   

   

Adam Bonnedahl har med sin långa erfarenhet inom olika förtroendeposter inom NTK god insyn 

på dess stadgar och styrdokument och har även agerat som internrevisor tidigare år. Med detta 

sagt så tycker vi på valberedningen att Adam är rätt person för posten.   

   

   

   

Valberedningsenheten   

18/19   


