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Fullmäktigesammanträde 6 18/19  
Datum:  2019-04-04  

Tid:  17.15  

Lokal:  Kårhuset Origo  

F18-6   Formalia   Anmärkning  

F18-6.1  Mötets öppnande   

  Talman Peter Molander förklarar mötet öppnat 17 : 21  

F18-6.2  
  

Avstängning av  
mobiltelefoner  

 

F18-6.3  Justering av röstlängd   

  Fullmäktige finner mötet behörigt med 17 närvarande ledamöter och 

tjänstgörande suppleant 

 

F18-6.4  Val av mötesordförande   

Till mötesordförande väljs Peter Molander, Talman,  

F18-6.5  Val av mötessekreterare  
Till mötessekreterare väljs Liubov Guseva, F-sektionen 

F18-6.6  Mötets behöriga utlysande   

  Fullmäktige finner mötet behörigt utlyst 

 

F18-6.7  
 

Godkännande av  
Föredragningslista  

 

  Ännu inte fått in någon nominering till Studiesociala enhetens ordförande, 

ändring av föredragningslistan därefter. 

Fullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan med redaktionella 

ändringar och med tillägg enligt att-sats i promemorian. 

 

F17-6.8  
  

Val av två justerare samt 
justeringsdatum  

 

  Till justerare väljs Hugo Johansson, F-Sektionen, samt Maja Vestin, I-

Sektionen. Justeringsdatum sätts till den 18 April 
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F18-6.9  
  
                                          

Adjungeringar  
 

 

Inga adjungeringar 

 

   

M18-6   MEDDELANDEN   Anmärkning  

M18-6.1   Beslutsuppföljning  
   Inga beslut att följa upp finns 

 
M18-6.2   Rapport från kårstyrelsen    
   Bilaga fumM18-6.2  
                                                              Läggs till handlingarna 

 
M18-6.3   Rapport från enheterna  
   Arbetsmarknadsenhetens Bilaga fumM18-6.3a  
   Studiesociala enheten Bilaga fumM18-6.3b  
   Utbildningsbevakningsenheten Bilaga fumM18-6.3c  

 
  Arbetsmarknadsenheten utöver rapporten: Håller på att skriva ett avtal med Naturvetarna; 

Lunchföreläsning med Sveriges Ingenjörer; Såld alla beställda ryggsäckar 

Studeicociala enheten utöver rapporten: Skickat in ansökan om brasa under Valborg, 

Rektor kommer hålla tal; Samarbeta med Hälsa på Campus om Ljusvecka. 

Utbildningsbevakningsenheten utöver rapporten: många studentfall i samband med tentor; 

tillsammans med andra kårer fått fram att men ej får ha två tröskelkrav uppe på varandra     

Läggs till handlingarna 

 
M18-6.4   Rapport från Fullmäktiges    
   Presidium  
           Ingen rapport 
M18-6.5   Meddelanden från övriga råd och enheter  

                                            Valberedningen har fått in en ny kandidat till studiesociala 

enheten, det kommer till nästa FUM; inget övrigt. 

 
M18-6.6   Remisser  
   Bilaga fumM18-6.6  



Protokoll  

Bilaga fumF18-6.7  

2019-04-08  

Sid 3(6)  

  

 3(6)     

   
   Signaturer     

   

    
  

                                                Läggs till handlingarna 

 
M18-6.7   Interpellationer  
   och enkla frågor  

 
                         Inga interpellationer eller övriga frågor har inkommit till möte 

 
   

V18-6   Val     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sluten votering godkänns, kandidaterna går ut. 
 

Andreas Lind justeras ut kl 18:17 

 
Gamla kårstyrelsen anmäler jäv mot Victor Johansson. Gamla kårstyrelsen presenterar 
kort sina arbetsuppgifter. Valberedningen presenterar deras förord. 
 
 

B18-6   Beslut          

   
B18-6.1             Häva Nomineringsstopp för ej tillsatta poster 

Föredragande: Talman Peter Molander 
 

Fullmäktige föreslås besluta  
 
Att                          Häva nomineringsstopp för ej tillsatta poster inom kårstyrelsen som inte blir tillsatta 
                                Under FUM6 18/19.                
 

Fullmäktige beslutar  

 

att häva nomineringsstoppet för samtliga poster i kårstyrelsen som inte tillsätts under 

fullmäktigesammanträde 6 18/19 

 

 

Mötet ajourneras för paus 17 : 44  

Mötet återupptas 18 : 15 
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V18-6.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V18-6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V18-6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Val av Kårordförande 2019/2020 
Bilaga fumV18-6.1a-c 
Föredragande valberedningen 
 
Fullmäktige diskuterar: Dålig ide att välja in folk i förhållande speciellt inte på en sådan 

viktig roll, bra att kolla med resten av nya styrelsen om deras åsikt kring denna punkt. Detta 

kan även skicka ut fel känsla till de som samarbetar med NTK; Kandidaten kändes som att han 

är osäker i sin intervjun. Från valberedningen: kandidaten kändes mer säker på den stängda 

intervjun. Verkade som en empatisk ledare, en ledare som lyssnar och förstår mer.  

 

Fullmäktige beslutar genom sluten votering att inte välja Andreas Lind till Kårordförande 

2019/2020. 

 
Val av Vice Kårordförande 2019/2020 
Bilaga fumV18-6.2a-c 
Föredragande valberedningen 
 
Fullmäktige diskuterar: Problemet som uppstår att även om fullmäktige väljer att nominera en 

av kandidaterna så kommer det vara en svår val att göra, svårt att bedöma på plats då både 

kandidaterna var väldigt fåordiga. Från valberedningen: hon var väldigt strukturerad, sökte 

posten själv utan att bli nominerad, diskuterade, förberedde och tänkt till inför intervjun. 

Under valberedningens intervju kändes kandidaten även cool och självsäker. 

 

Fullmäktige beslutar genom sluten votering att välja Jessica Isaksson till Vice Kårordförande 

2019/2020. 

 
Val av Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2019/2020 
Bilaga fumV18-6.3a-c 
Föredragande valberedningen 
 
Fullmäktige diskuterar: Känns som en väldigt engagerad och driven människa både från 

tidigare erfarenhet, men också från intervjun. Från tidigare folks erfarenhet anses hon inte 

vara jätte stresstålig. Från Valberedningen: van att jobba med extra saker och kan hantera 

stress och klara av sina åtaganden. Från fullmäktige: fördelaktigt att ha bra visioner och 

många kontakter från tidigare arbetslivet    

 

Fullmäktige beslutar genom sluten votering att välja Nejla Feriz till Arbetsmarknadsenhetens 

ordförande 2019/2020. 
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V18-6.4 
 
 
V18-6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V18-6.6 
 
 

Mötet ajourneras för paus 19 : 34  

Mötet återupptas 19 : 47 

 
 
 
Val av Studiesociala enhetens ordförande 2019/2020 
Ingen kandidat/ tas bort 
 
Val av Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2019/2020 
Bilaga fumV18-6.5a-c 
Föredragande valberedningen 
 
Fullmäktige diskuterar: kandidaten är mån om sin stressgräns, redan diskuterad med sin 

nuvarande arbetsgivare om att dra ner på jobbet om han blir vald till posten, har 

arbetsdisciplinen. 
 
Fullmäktige beslutar genom sluten votering att välja Victor Johansson till 

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2019/2020. 

 
Val av Studentledamot 2019/2020 
Bilaga fumV18-6.6a-c 
Föredragande valberedningen 
 
Fullmäktige diskuterar: kandidaten verkar lugn och strukturerad, bemöta folk på ett bra sett 

vilket kan vara en stor fördel när man har eventansvar. 

 

Fullmäktige beslutar genom sluten votering att välja Petter Näsman till Studentledamot 

2019/2020. 

 
 

 

A18-6.1  Övriga frågor  

A18-6.2  Mötets högtidliga avslutande   

  

Mötet avslutas klockan 20:53 

 

A18-6 Avslutande formalia  Anmärkning  



Protokoll  

Bilaga fumF18-6.7  

2019-04-08  

Sid 6(6)  

  

 6(6)     

   
   Signaturer     

   

    
  

  

  

  

  

 

I tjänsten, ort och datum som ovan 

 

  
   

Peter Molander 

Talman 2018/2019 

 

 

 

 

   

Hugo Johansson 

F-sektionen 

Justerare 

 

 

   

Maja Vestin 

I-Sektionen 

Justerare 

 

   

  

 



2019-03-04 t.o.m. 2019-03-29 



Övergripande 

 
NTK skall under verksamhetsåret 18/19 verka för

att 

● 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. 

● 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: Den nya kanslisten har börjat arbeta. 

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

dagligt arbete och engagemang 

Status: Påbörjad. 
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST  WEBBPLATS 

Marcus Hansen 070-606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se www.ntk.umu.se  
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 18/19 
  POSTADRESS  BESÖKADRESS  
  MIT-huset  MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå  Umeå universitet 

Till fullmäktige den 4:e april 2019 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 
Perioden 2019-03-06 – 2019-03-28 

Allmänt 

Terminen har börjat köra igång nu och vi har några evenemang spikade. Academic work kommer 
hålla en pubkväll med visning av Avenger: Infinity War uppe på Origo.  
Arbetet med Räkmacka flyter på som det ska och nu har både Datavetarna och Interaktion & 
Design fyllt listorna och majoriteten av talarna är även bokade. Sen sist har jag och projektledaren 
för Uniaden varit iväg på ARG-träff där vi träffat de andra arbetsmarknad och projektledare för de 
andra teknologkårerna.   

Arbetsmarknadsenheten 
Jag håller fortfarande på att försöka boka in möte med hela enheten men intresset verkar ha 
tappats lite. Den tidigare nämnda avtalet med Academic Work kommer istället att skrivas av 
enbart mig som Ordförandena i sektionerna får godkänna i samråd med 
arbetsmarknadsutskottet under ett styrelsemöte.  
Tanken är fortfarande att boka in ett möte inom kort där vi följer upp vad alla jobbat med 
och vad vi kan göra med sista delen av detta verksamhetsår! Detta blir dock efter att avtalet 
har skrivits då detta är prio!  

Arrangemang 

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

• Sveriges Ingenjörer har haft monterevent 

• Academic Work har haft ett monterevent  

• Länsförsäkringar har haft en Pubföreläsning på Origo.  

Kommande/preliminära arrangemang: 

• Academic Work kommer ha monterevent 

• Unionen kommer anordna monterevent 

• Sveriges ingenjörer kommer ha flera monterevent 

• Academic Work kommer ha en Film + Pubkväll på Origo.  

• Stacc (Stockholm Tech Accelerator) kommer ha en pubkväl på Origo 

• Sveriges Ingenjörer kommer ha lunchföreläsning i MIT place 4/4.  
 

mailto:arbetsmarknad@ntk.umu.se
http://www.ntk.umu.se/
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST  WEBBPLATS 

Marcus Hansen 070-606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se www.ntk.umu.se  
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 18/19 
  POSTADRESS  BESÖKADRESS  
  MIT-huset  MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå  Umeå universitet 

Uppföljning av verksamhetsplanen 2018/2019 

NTK skall under verksamhetsåret 2018/2019 verka för 
att 

• utöka medlemsförmånerna, till exempel i form av rabatter 
 

Status:  
Ryggsäckarna har nu kommit börjats sälja för under 100 kr.  
Påbörjat samarbete med Unbreakable för billigare pris för medlemmar.  
Ryggsäckar är beställda i samarbete med sponsorer för att göra de så billiga som möjligt.  
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: Planerat studiebesök till Tieto med Academic Work.  
Håller på att planera in flera pubkvällar på Origo där möjligheten att träffa och diskutera med företag har 
planerats in.  
Fortsatt arbete med lunchföreläsningar med olika företag och organisationer.  
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.  

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 

 

mailto:arbetsmarknad@ntk.umu.se
http://www.ntk.umu.se/
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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 HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

Till fullmäktige den 4:e April 2019 

Studiesociala enheten 
Perioden 2019-03-06 – 2019-04-04 

 
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. 
Något som några av de andra teknologkårerna i Sverige anordnar är ljusveckan, vilket är en 
temavecka med lunchföreläsningar om hur man kan kämpa mot depression, stress och allmänt 
psykisk ohälsa. Den gör de tillsammans med studenthälsan och det är även något som jag försöker 
starta igång tillsammans med studenthälsan. Jag har haft ett möte med studiesociala 
samverkansgruppen och vi har blandat in hälsan på campus in i det här. Det här ska vi försöka satsa 
på till nästa år. 
 

Mottagningsarbete 
Mottagningsutbildningen pågår som den ska, vi har gått igenom fem pass. Första passet handlade 
om NTK och även Mottagningen hur den ska skötas och vilka som har ansvar över den. Andra 
passet handlade om planering och hur man kan planera mottagningen på bästa möjliga sätt och 
tredje passet handlade om Preppmatten, Sommarringningen och även Äskning. Fjärde passet var 
Kick-Offen som var i Aula Nordica tillsammans med de andra studentkårerna, då hade vi bjudit 
stiftelsen Make Equal, vilket gjorde ett fantastiskt bra jobb, det var väldigt uppskattat. Femte passet 
var påbyggnadspasset till Kick-Offen tillsammans med Studenthälsan och Kyrkan på Campus, de 
pratade mycket om diskrimineringsgrunderna och hade även med sig bikupor så att det skulle bli lite 
mer interaktiv föreläsning än att bara sitta och lyssna. 
 

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 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. Vi 
har gjort en arbetsmiljöenkät, den ska vi diskutera vidare på nästa möte om vad vi ska göra med 
den. 
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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 HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

 
Evenemang 

• Valborgsfirande 2019-04-30 

• IQ-projekt – Planeras tillsammans med de andra kårerna 
Valborgsfirandet på campus är fortfarande i planer, men vi håller på och försöker att fixa ihop 
allting så att vi kan ha en av de roligaste valborgsfiranden som går att anordna. 
IQ-projektet som jag planerar tillsammans med de andra kårerna och Koordinatorn för 
International Office kommer att bli en sittning där vi vill gärna få in så många av studenterna som 
möjligt. 
 

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

• Ytterligare förbättra den gemensamma mottagningsutbildningen med universitetet 

• 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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Max Malmer 070-606 62 79 090 -786 92 90 utbildning@ntk.umu.se 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2018/2019    
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå universitet 

 

  Meddelandebilaga 
Bilaga fumM18-6.3c 

Umeå, 2019-04-01 
Sid 1(2) 

Till fullmäktige den 4:e April 2019 

Utbildningsbevakningsenheten 

Perioden 2018-03-06 till 2018-04-04 

Allmänt 

Arbetet för mig som ordförande för enheten har gått på i en rätt snabb takt den senaste månaden. 
Det har kommit in många studentfall denna månad. Under en dag så kom det in så många som 9. 
Just nu så har vi behandlat kring 80 studentfall detta verksamhetsår. Jag kan inte berätta så mycket 
mer om dom, men jag hoppas att FUM har förtroende att jag löser dom till det bästa av min 
förmåga.  
 
Utanför det så cirkulerar mycket av mitt arbete kring studentkårskrivelsen och 
institutionsrapporterna. Rapporterna kommer ut på remiss till alla sektioner i april månad sådant att 
det går att uttala sig om dess innehåll.  
 
I övrigt så har jag varit i Luleå och representerat enheten i RUBIK samt så har jag samtalat med vårt 
andra utvecklingsorgan SNAK. Det har varit gott om olika möten med universitetet och studenter.  
 
Utöver det så kan jag gladeligen meddela att jag med mest sannolikhet lyckats driva genom frågan 
att det alltid på program på universitetet skall finnas en buffert med en kurs som standard för 
tröskelkrav. Jag hoppas innerligt att detta ska kunna lätta upp våra stressiga liv som studenter.  
 

Enheten 

Enheten har denna månad gått officiellt med pedagogiska priset som i år gick till Ronny Östin. Vi 
har också utvecklat en enkät som riktar sig till studenter som hoppat av program. Meningen är att 
undersöka varför det kommer sig att studenter hoppar av och vad vi som kår kan göra för att hjälpa 
dessa människor. Enkäten planeras att publiceras i april eller maj månad och sammanställas i juni. 
Vad det görs av den data vi samlar är upp till nästa års enhet.  

Uppföljning av verksamhetsplan 

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

- Institutionsrapporterna ska nu på remiss och enkäten om avhopp är snart 
färdigställd.  
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Max Malmer 070-606 62 79 090 -786 92 90 utbildning@ntk.umu.se 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2018/2019    
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå universitet 
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” bättre inkludera konstnärligt campus i kårens arbete samt få studenterna där att känna sig som en del av NTK” 
 

- Konstnärligt Campus projektet har nu sammanfattats i att det blir ett nytt 
centrum för det konstnärliga fältet på universitetet. Detta innebär även nya 
möjligheter för kåren att etablera nya lokaler nere på konstnärligt campus. 

 
” öka studenternas insyn i och intresse för NTK:s verksamhet” 
 

- Detta har jag kontinuerligt gjort genom att försöka inkludera studenterna i mitt 
arbete för att öka intresse och förståelse.  

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

- Jag har lagt mycket fokus denna månad på doktorandsektionen och dess arbete. 
Detta för att dom har behövt hjälp för att få igång sin verksamhet.  

 
 
I tjänsten, ort och dag som ovan 
 
 
 
Max Malmer 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2018/2019 



   Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå  

Bilaga fumV18-6.1a  

 2019-03-29  

  

 
  

 

Valberedningens Utlysande  
  

Vi från valberedningen har valt att förorda Andreas Lind till posten som kårordförande för 

perioden 19/20.   
  

Från början av sin tid på universitetet har Andreas inte bara engagerat sig ideellt på origo m.m. 

utan också inom kåren som förtroendevald i sektionsstyrelsen samt som representant i 

kårfullmäktige. Detta visar en förståelse för vad kåren innebär och en vilja att bevara kåren samt 

driva den framåt. Andreas har ett lugn och en samarbetsvilja som kommer gynna kåren i dess 

framtida arbete.  

  

   

  

Valberedningsenheten  

18/19  

  

  

Att efter valberedningens förordnande välja Andreas Lind till posten Kårordförande för 

perioden 19/20.   



    Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå  

Bilaga fumV18-6.2a  

 2019-03-29  

 
  

 

  

Valberedningens Utlysande  
Vi från valberedningen har valt att förorda Jessica Isaksson till posten som vice kårordförande.  

  

Jessica har under sin intervju samt tid på universitetet visat ett stort engagemang inom NTK som 

nu har lett till denna post. Hon är van att jobba strukturerat med flera saker samtidigt och har ett 

stort intresse att stötta folk i deras olika arbetsuppgifter. Hon kommer fungera som en stabil 

pelare för Kårordförande men också för resten av kåren.  

  

   

  

Valberedningsenheten  

18/19  

  

  

  

Att efter valberedningens förordnande välja Jessica Isaksson till posten vice 

kårordförande för perioden 19/20.  



     

Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå  

Bilaga fumV18-6.3a  

 2019-03-29  

 
 

  

Valberedningens Utlysande  
Vi från valberedningen har valt att förorda Nejla Feriz till posten som arbetsmarknadsenhetens 

ordförande för perioden 19/20.    
Nejla har visat en stor nyfikenhet för posten och har tänkt efter vad hon kan göra för posten 

samt vad posten kan göra för henne. Hon har en stark arbetsdisciplin och är bra på att bemöta 

folk, vilket är två viktiga egenskaper för denna post. Hon har tidigare erfarenhet av att jobba mot 

företag vilket ses som en stor fördel.     
  

Valberedningsenheten  

18/19  

  

  

  

Att efter valberednings förordnande välja Nejla Feriz till posten 

arbetsmarknadsenhetens ordförande för perioden 19/20.  



Bilaga fumV18-6.5a   2019-03-29   

Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå   

 
        

 

  

  Valberedningens 

Utlysande   
   

Vi från valberedningen har valt att förorda Victor Johansson till posten som utbildningsbevakare 

för perioden 19/20.    

Victor har under sina tidigare skolår engagerat sig för studenters bästa. Han har en stor drivkraft 

för att studenter ska behandlas på ett likvärdigt sätt. Som utbildningsbevakare är det viktigt att se 

till att studenter behandlas rätt ut av de personer som examinerar dem. Detta tror vi att Victor 

kommer klara galant.   

   

   

Valberedningsenheten   

18/19   

   

   

   

Att efter valberedningens förordnande välja Victor Johansson till posten 

utbildningsbevakare för perioden 19/20.    



Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå 

Bilaga fum6.6a 

 2019-03-29 

Valberedningens Utlysande 

Vi från valberedningen har valt att förorda Petter Näsman till posten som Studentledamot med 

eventansvar för perioden 19/20.  

Som studentledamot med eventansvar måste kandidaten kunna balansera studierna med 

anställningen. Petter har under intervjun och med sina tidigare erfarenheter visat att han har 

både strukturen samt viljan som krävs för detta. Petter gav ett väldigt positivt bemötande 

och detta anser vi är väldigt viktigt för denna post.  

Valberedningsenheten 

18/19  

Att efter valberedningens förordnande välja Petter Näsman till posten studentledamot 

med eventansvar för perioden 19/20.  



 

 

Närvarolista 
Bilaga fumF18-6.3 
Umeå 2019-04-08 

Sid 1(2) 

  
 

 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 
Utdragsbestyrkande Justeringspersonernas sign. 
 
 ....................................................................................................  
 

Närvarolista till fullmäktigesammanträde 6 18/19 

Närvarande fullmäktigeledamöter och tjänstgörande suppleanter 

Förnamn Efternamn Sektion 
Adrián Erik Clarenbeek Sánchez CS 
Buster Hultgren Wärn CS 
Therese 
Amanda 

Sandén 
Ryman 

CS 
CS 

Carolina Carsjö DS 
Hugo Johansson F 
Robert Nazaretyan F 
Jesper  Bylund F 
Axel  
Andreas 
Viktor 
Maja 
Carl 
Martin 
Julia 
Johan 
Jessica 
Herman 

Martin 
Lind 
Hagren 
Vestin 
Gyllberg 
Ericson 
Mellander 
Lundberg 
Borgström Mellergård 
Källå 

F 
InSekt 
InSekt 
I-sektionen 
I-sektionen 
I-sektionen 
Sigma 
Sigma 
Sigma 
MEGA 

Övriga närvarande 

Kårstyrelsen Titel  
Mattias Kjellstedt ViceKårordförande 18/19 
Marcus Hansen 
Adam Lindgren 
Eziz Allaberdyev 
Matilda Svedung J 
 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 18/19 
Kårordförande 18/19 
Studiesocialaenhetens ordförande 18/19 
KHC/NTK 
 

 
Övriga medlemmar Sektion Anmärkningar 
Karin  Drugge CS 

Daniel Westerholm I-sektionen 

Liubov Guseva F – Sektionen  

Nejla Feriz 
 

F - Sektionen 
 

 

Adam Bonnedahl 
 

CS 
 

Revisor/NTK 

Karin Drugge CS 
 

 



 

 

Närvarolista 
Bilaga fumF18-6.3 
Umeå 2019-04-08 

Sid 2(2) 

  
 

 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 
Utdragsbestyrkande Justeringspersonernas sign. 
 
 ....................................................................................................  
 

Felicia Lindell Sigma 
 

 

Victor Johansson 
 

CS 
 

 

     
Fullmäktiges presidium Titel  

 
Peter Molander      Talman18/19 
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