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Motion angående Organisationskommittén för frågan om 

Kårens Framtida Organisation 
 
 
Bakgrund 
På strax över fyra år har Uppsala studentkår skakats i grunden av att studenter på tre av kårens sju 
sektioner aktivt valt, och lyckats med, att bryta sig loss och lämna organisationen för att bilda egna kårer. 
Sett till antalet studenter som representeras är detta 40 % av organisationen som kåren därmed har 
tappat. I ren ekonomisk skada betyder detta att kåren tappat intäkter om ca 3 miljoner kronor årligen, 
sett bara till anslag från staten. Den största skadan är dock inte ekonomisk utan handlar snarare om 
Uppsala studentkårs legitimitet, organisation och framtida överlevnad.  
 
Inga större reformer för kårens organisationsstyrning har skett sedan 1964 när dagens system med 
kårpartier och listval infördes. Sedan UTN, JF och UE bildat egna kårer har Uppsala studentkår inte tagit 
lärdom eller krafttag för att undvika ytterligare splittringar. Det är nu strax över två år sedan 
konsistoriebeslutet i februari 2016 som gav kårstatus till just JF och UE. Eftersom kårstatus gäller i 
perioder om tre år så betyder detta att det är dags igen i början av 2019 för både existerande, samt 
aspirerande kårer, att ansöka om kårstatus. Detta medför att det finns ett akut behov av att nu komma 
längre i frågan om Kårens Framtida Organisation då risken att studentsammanslutningar både inom, och 
kanske även utanför, Uppsala studentkår i dagsläget för diskussioner om att ansöka om egen kårstatus 
inte kan underskattas.  
 
I årets verksamhetsplan som antogs av fullmäktige i september 2017 står följande: 
 

1.2 Kårens framtida organisation 
De senaste åren har Uppsala studentkårs ekonomiska förutsättningar försämrats. Det beror 
delvis på det förändrade kårlandskapet med flera nybildade studentkårer där Uppsala studentkår 
har förlorat kårstatus för flera verksamhetsområden. Det beror också på den trend där 
studentkårer generellt får färre medlemmar och därmed förlorar status. Vi ser ett behov av en 
organisationsutveckling för att möta de nya utmaningarna. Redan under verksamhetsåret 
2013/2014 påbörjades en utredning, och kårfullmäktige har sedan dess ansett 
organisationsutvecklingen vara en avgörande fråga för kårens framtid. I ljuset av detta ser vi det 
som ett måste att under verksamhetsåret kunna presentera en färdig plan gällande kårens 
framtida organisation. I arbetet med Uppsala studentkårs framtida organisation ska relevanta 
delar av organisationen såsom kårpartier och sektioner vara delaktiga. 

 
Uppsala studentkår ska 
• tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för kårens framtida organisation 
• under verksamhetsåret presentera denna plan för kårfullmäktige 
• i arbetet om kårens framtida organisation involvera delar av organisationen såsom kårpartier 
och sektioner. 

 
Mål 
• Att den framtagna planen ska kunna implementeras nästkommande verksamhetsår. 
 

 
När FUM sammanträder 12 mars är det mindre än en månad kvar till kårvalet 2018 och knappt fyra 
månader kvar av verksamhetsåret 2017-2018. Vi ser en överhängande risk att denna viktiga punkt i 
verksamhetsplanen inte kommer att hinna fullgöras innan tiden rinner ut detta år.  
 
Därför föreslår vi till fullmäktige att formellt bilda en Organisationskommitté (OK) under sig med alla 
kårpartier och sektioner lika representerade. För den händelse att arbetet inte hinner bli klart under 
innevarande verksamhetsår har vi även formulerat förslaget så att det löper vidare till nästa 
verksamhetsår. Styrelsen äger som tidigare det operativa ansvaret för kommittén, men får nu tydligare 
ramar och uppdrag från fullmäktige jämfört med tidigare versioner av Organisationskommittén. 
 
För att bryta ned den stora och komplexa frågan om Kårens Framtida Organisation föreslår vi vidare att 
kommittén tills vidare fokuserar på frågan om formellt inflytande för sektioner. På den dåvarande 
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Organisationskommitténs möte 18 januari 2018 närvarade representanter från alla kårpartier och 
sektioner som identifierade flera problembilder kring kåren idag. Många av dessa problembilder kunde 
härledas till en avsaknad av formellt inflytande för sektioner och lokala föreningar inom Uppsala 
studentkår. Detta specifika ämne är även högst relevant för Kårens Framtida Organisation då de tre 
föreningar som hittills brutit sig ur Uppsala studentkår bland annat hänvisade till deras avsaknad av 
formellt inflytande i kåren.  
 
Vi är övertygade om att den bästa, och kanske enda, chansen för att Uppsala studentkår ska finnas kvar 
långsiktigt är att alla delar av kåren gemensamt och omedelbart fokuserar på att sakligt, rättvist och 
konstruktivt diskutera hur Kårens Framtida Organisation ska se ut. Vi tror att den kommitté, dess syfte, 
och de ramar som föreslås i och med denna motion skapar de bästa förutsättningarna att gemensamt 
komma fram till de bästa lösningarna för kåren långsiktigt.  
 

Förslag till beslut 
Med bakgrund av det ovanstående föreslår vi därmed att fullmäktige beslutar 
 

1. att bilda en Organisationskommitté (härefter kommittén) som ligger under och ansvarar inför 
fullmäktige med följande mandat och ramar 

2. att upplösning av kommittén kräver två likalydande beslut på två fullmäktigemöten med minst sex 
veckors mellanrum 

3. att kommittén ska ha som huvudsyfte att utreda frågan om formellt inflytande i organisationen för 
Uppsala studentkårs sektioner samt presentera förslag på detta till fullmäktige senast till 
innevarande verksamhetsårs sista fullmäktigesammanträde, alternativt så snart som möjligt till 
fullmäktige under nästkommande verksamhetsår 

4. att varje sektion i Uppsala studentkår samt varje kårparti som finns representerat i fullmäktige på 
egen hand utser 1 (en) representant vardera till kommittén som rapporteras in till kårstyrelsen 

5. att varje representant i kommittén har 1 (en) röst vid beslut  
6. att vid lika röstetal vinner den mening som företräds av flest sektionsrepresentanter 
7. att kommittén, med ledning av övriga punkter i detta beslut, själva beslutar om sitt arbetssätt och 

vid behov antar sin egen arbetsordning 
8. att uppdra till kårstyrelsen att kalla till första mötet och, om inte kommittén beslutar annat, 

planera, kalla till och leda kommitténs möten samt ombesörja stöd till kommittén 
9. att kommittén ska ha som mål att sammanträda minst 1 (en) gång per månad under terminstid 

om inte kommittén beslutar annat 
10. att ett första möte ska kallas till inom 7 (sju) dagar av detta beslut och hållas inom 2 (två) veckor 

av detta beslut 
11. att kårstyrelsen, alternativt kommittén själva om de beslutar om det, ska rapportera skriftligen 

om sitt arbete till fullmäktige vid varje sammanträde 
 

Mer information: 
• Jakten på kårstatus (intervju med JF och UE inför kårstatus): 

http://www.ergo.nu/reportage/20151211-jakten-p%C3%A5-k%C3%A5rstatus  
• OK Referat - 2018-01-18: 

https://drive.google.com/file/d/1v4les8K3UD6u09MSji65YARDlA0hVYEQ/view?usp=sharing  
• Kårstatus - Vad det innebär: 

https://drive.google.com/file/d/1bSMP7NdMFv4GoDfddeRm9tmWmR8gYTr2/view?usp=sha
ring  

• Tidslinje: kårstatus vid Uppsala universitet: http://www.ergo.nu/guide/20151211-tidslinje-
k%C3%A5rstatus-vid-uppsala-universitet  

 
 
 
För Uppsala universitets studenter, 
Daniel Simmons, FUM-ledamot, kårordförande emeritus  
Magnus Jansson, partiordförande UUS, FUM-ledamot 
Caroline Bodin, FUM-ledamot 
Hanna Rikardsdotter, FUM-ledamot 
Calle Håkansson, FUM-ledamot 
Gustav Sundell, FUM-ledamot 
 


