
Till Uppsala studentkårs fullmäktige 
 

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i  
Uppsala studentkår 

 
Uppsala studentkår har i dagsläget bara en typ av medlemskap. Detta innebär att alla 
medlemmar, oavsett om de är studenter eller inte, har samma rättigheter enligt våra 
stadgar. Rabatter och annan medlemsservice kan möjligen behöva begränsas i 
framtiden, men jag har valt att fokusera på medlemmarnas rösträtt, eftersom jag ser det 
som det mest akuta problemet. Min motion går sammanfattningsvis ut på att begränsa 
rösträtt och valbarhet till fullmäktige till de medlemmar som är studenter. Jag har även 
sett det som nödvändigt att ändra i den del av vår stadga som fastställer kårens 
sammansättning och ändamål, för att stadgan ska vara konsekvent.  
 
I Högskolelagen 4 kap. § 12 står att läsa: 
 
12 § Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de 

uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 8 §. 
  Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ. 
Lag (2009:766). 
 
Förutom att ett införande av olika medlemskap skulle innebära att vi följer lagen, så kan 
jag se ytterligare fördelar. Uppsala studentkår får ofta kritik för att valdeltagandet är för 
lågt, och detta hänger samman med att vi har en felaktig röstlängd. Det är väl troligt att 
många av våra medlemmar som inte är aktiva studenter inte heller väljer att rösta, men 
de borde inte heller ha den möjligheten. Enligt lagen ska den student som är medlem i 
kåren ha rösträtt, inte envar medlem. Nuvarande röstlängd gör dock inte skillnad på 
medlemmar och studerandemedlemmar. Så, hur ska vi då definiera vem som är 
student? Mitt förslag är att vi ger studerandemedlemmarna rösträtt genom att stämma av 
medlemskapet mot kursregistreringar. För att inte studenter vars kursregistrering släpar 
efter eller dylikt, ska straffas föreslår jag att student som varit registrerad på kurs vid de 
områden som Uppsala studentkår representerar även föregående två terminer, ska ges 
rösträtt. I praktiken skulle det alltså innebära att en student som har varit registrerad vid 
UU under 2013 kan rösta i kårvalet 2014, samt en student som är registrerad vid UU VT 
2014 kan rösta i kårvalet 2014.   
 
Rent praktisk kan det fungera så att vi stämmer av vår lista på medlemmar som betalat 
in sin medlemsavgift i tid, mot kursregistreringar innevarande termin samt de två 
föregående terminerna. De medlemmar som därefter finnes vara röstberättigade utgör 
röstlängden. Alla medlemmar får dock, precis som i dagsläget, en kårvalskod på sina 
kort för vårterminen. Detta kommer innebära att alla kårvalskoder inte kommer gå att 
rösta med. Detta är fallet även idag, eftersom Mecenatkorten för vårterminen ibland har 
en kårvalskod, även om du betalat in din terminsavgift efter den första mars. Mitt förslag 
är att det ska finnas information på röstningssidan som förklarar varför din kod inte 
fungerar. Det ska också självklart gå att kontakta Valutskottet om man anser sig 
berättigad att rösta, trots att systemet säger stopp. Detta skulle till exempel kunna ske 
om en recentior inte fått sin kurs registrerad i april, trots att hen faktiskt studerar. 
Ansvaret för att kontrollera vilka som får rösta åligger idag Valutskottet. Att kontrollera 
vilka som har kursregistrering innevarande termin eller de två föregående terminerna, 
skulle även det åligga Valutskottet.  
 
Jag yrkar att fullmäktige gör följande ändringar i stadgan: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.htm#K4P8


 
Nuvarande lydelse     Ny lydelse 
 

1.1 Sammansättning och ändamål 
 

1.1.1. Definition 
Uppsala studentkår är en 
sammanslutning av de studerande 
vid Uppsala universitet, vilka inte på 
grund av överenskommelse mellan 
studentkårerna vid universitetet eller 
på grund av beslut i konsistoriet, skall 
hänföras till annan studentkår. 
 

1.1.1. Definition 
Uppsala studentkår är en sammanslutning av 
dess ordinarie medlemmar, och representerar 
de studenter vid Uppsala universitet, vilka inte på 
grund av överenskommelse mellan 
studentkårerna vid universitetet eller på grund av 
beslut i konsistoriet, skall hänföras till annan 
studentkår. 
 

1.1.2 Ändamål 
Uppsala studentkår skall främja 
Uppsala universitets studenters 
studier och vad därmed äger 
sammanhang. Detta skall ske genom 
att tillvarata studenternas intressen i 
utbildnings- och  
studiesociala frågor. 
 

1.1.2 Ändamål 
Uppsala studentkår skall, för de studenter kåren 
representerar, främja studier och vad därmed 
äger sammanhang. Detta skall ske genom att 
tillvarata dessa studenters intressen i 
utbildnings- och  
studiesociala frågor. 
 

1.3.1 Inträde 
Rätt till inträde har studerande vid 
Uppsala universitet. 
 

1.3.1 Inträde 
Rätt till inträde som ordinarie medlem har 
studerande vid de områden där Uppsala 
studentkår innehar status som studentkår vid 
Uppsala universitet. Stödmedlemskap erbjuds 
dem som vill stödja Uppsala studentkårs syfte och 
verksamhet. 
 

1.3.3 Medlemskap 
Studerande som löser medlemskap i 
Uppsala studentkår har full tillgång till 
alla kårens tjänster och förmåner. 
Fullmäktige äger rätt att besluta om 
begränsade förmåner för studerande 
som ej är  
medlem. 
 

1.3.3 Medlemskap 
Studerande som löser medlemskap i Uppsala 
studentkår är ordinarie medlem och har full 
tillgång till alla kårens tjänster och förmåner. Till 
studerande räknas de som innevarande 
termin, eller någon av de två närmast 
föregående terminerna, varit registrerad på 
kurs eller program eller har registrerat 
studieuppehåll vid Uppsala universitet. 
Fullmäktige äger rätt att besluta om begränsade 
förmåner för studerande som ej är medlem.  
 
Medlem som löser medlemskap men som inte 
är registrerad på kurs, program eller har 
registrerat studieuppehåll under innevarande 
termin eller under en av de två närmast 
föregående terminerna, blir stödmedlem. 



Stödmedlemskap erbjuds dem som ej har rätt 
att bli ordinarie medlem. 
 

1.3.4 Avgifter 
Medlem är skyldig att erlägga avgift. 
Avgift erlägges under fastställda 
betalningsperioder.  
Avgifterna är inskrivningsavgift, 
terminsavgift och, i förekommande 
fall, förseningsavgift, och dessa 
fastställs av kårfullmäktige. 
 

1.3.4 Avgifter 
Medlem är skyldig att erlägga avgift. Avgift 
erlägges under fastställda betalningsperioder.  
Avgifterna är ordinarie medlems terminsavgift 
och stödmedlemskapsavgift, och fastställs av 
kårfullmäktige. 
 

 

 

2. Valordning 

 

2.3.1 Valbarhet 
Alla Uppsala studentkårs medlemmar är 
valbara om de, i enlighet med valutskottets 
instruktioner, har nominerats av ett 
registrerat parti och betalat sin 
medlemsavgift för innevarande termin 
senast den 1 mars. 
Valutskottets tre ledamöter och två 
suppleanter samt dem som valutskottet 
utser till valfunktionärer får inte kandidera i 
valet. Den som är anställd för att ha den 
ledande ställningen bland Uppsala 
studentkårs personal samt den som är 
anställd för att leda Ergos redaktionella 
arbete får inte heller kandidera i valet. 
 

2.3.1 Valbarhet 
Alla Uppsala studentkårs ordinarie 
medlemmar är valbara om de, i enlighet 
med valutskottets instruktioner, har 
nominerats av ett registrerat parti och 
betalat sin medlemsavgift för innevarande 
termin senast den 1 mars. 
Valutskottets tre ledamöter och två 
suppleanter samt dem som valutskottet 
utser till valfunktionärer får inte kandidera i 
valet. Den som är anställd för att ha den 
ledande ställningen bland Uppsala 
studentkårs personal samt den som är 
anställd för att leda Ergos redaktionella 
arbete får inte heller kandidera i valet. 
 

2.3.2 Rösträtt 
Alla Uppsala studentkårs medlemmar har 
rätt att rösta i valet om de har betalat sin 
medlemsavgift för innevarande termin 
senast den 1 mars. 
 

2.3.2 Rösträtt 
Alla Uppsala studentkårs ordinarie 
medlemmar har rätt att rösta i valet om de 
har betalat sin medlemsavgift för 
innevarande termin senast den 31 mars. 
Stödmedlem har ej rätt att rösta. 

 

Förklaring 2.3.2: 
Ändringen av datumet hör ihop med att vi inte lägre har 
ett sista betaldatum för terminsavgiften. Den 31 mars 
kan vi stämma av både registreringar och inbetalningar 
och sammanställa  en röstlängd. 

2.5.1 Ansökan om partiregistrering 
Inför varje val måste den förening som vill 
registreras som parti ansöka om detta hos 
valutskottet senast den 1 februari i enlighet 

2.5.1 Ansökan om partiregistrering 
Inför varje val måste den förening som vill 
registreras som parti ansöka om detta hos 
valutskottet senast den 1 februari i enlighet 



med valutskottets instruktioner. 
Av ansökan ska föreningens namn och 
förkortning framgå samt ombudets namn,  
personnummer, telefonnummer och e-
postadress. Till ansökan ska bifogas en 
förteckning över minst tjugofem (25) av 
Uppsala studentkårs medlemmar som 
uttryckligen stödjer registreringen samt 
personnummer och kontaktuppgifter till 
dessa. Ansöker ett parti som är 
representerat i fullmäktige om registrering 
ska istället ett justerat protokoll inges där 
det framgår att partiet beslutat om att 
ansöka om registrering inför valet. 
 

med valutskottets instruktioner. 
Av ansökan ska föreningens namn och 
förkortning framgå samt ombudets namn,  
personnummer, telefonnummer och e-
postadress. Till ansökan ska bifogas en 
förteckning över minst tjugofem (25) av 
Uppsala studentkårs ordinarie medlemmar 
som uttryckligen stödjer registreringen  
samt personnummer och kontaktuppgifter 
till dessa. Ansöker ett parti som är 
representerat i fullmäktige om registrering 
ska istället ett justerat protokoll inges där 
det framgår att partiet beslutat om att 
ansöka om registrering inför valet. 
 

 

 

4. Styrelsen 

 

4.2.2 Valbarhet 
Valbar till styrelsen är envar 
röstberättigad medlem av Uppsala 
studentkår som råder över sig och 
sina tillgångar 
 

4.2.2 Valbarhet 
Valbar till styrelsen är envar röstberättigad 
medlem av Uppsala studentkår som råder över 
sig och sina tillgångar. Valbarhet till styrelsens 
presidium regleras i 4.4.3 

 

Förklaring 4.2.2: 
Styrelsen har inte en representativ roll, utan en verkställande 
sådan. Skulle fullmäktige vilja välja en stödmedlem till styrelsen 
så bör stadgarna inte förhindra detta.. 

 

4.4.3 Valbar till styrelsens presidium är envar 
ordinarie medlem som råder över sig och sina 
tillgångar. 

 

 

6. Studieutskottet 
 

6.2.2 Valbarhet 
Valbar till studieutskottet är envar 
medlem av Uppsala studentkår. 
 

6.2.2 Valbarhet 
Valbar till studieutskottet är envar ordinarie 
medlem av Uppsala studentkår. 
 

 

 

7. Sektion 

 

7.4 Överprövande av beslut 7.4 Överprövande av beslut 



Om minst en tiondel eller minst 30 av kårens 
medlemmar inom sektionen skriftligen så begär, 
ska Uppsala studentkårs fullmäktige pröva ett 
beslut inom sektionsrådet. Om det aktuella 
beslutet befinns vara i strid med Uppsala 
studentkårs stadgar, dess Reglemente för 
sektioner och sektionsbildande eller med den 
aktuella sektionens eget reglemente kan 
fullmäktige upphäva beslutet. 
 

Om minst en tiondel eller minst 30 av 
kårens ordinarie medlemmar inom 
sektionen skriftligen så begär, ska 
Uppsala studentkårs fullmäktige 
pröva ett beslut inom sektionsrådet. 
Om det aktuella beslutet  
befinns vara i strid med Uppsala 
studentkårs stadgar, dess 
Reglemente för sektioner och  
sektionsbildande eller med den 
aktuella sektionens eget reglemente 
kan fullmäktige upphäva beslutet. 

 

 

8. Extern representation 

 

8.2.2 Valbarhet 
För valbarhet krävs inte medlemskap i Uppsala 
studentkår.  
 

I de fall där representant upphör att vara medlem av 
Uppsala studentkår skall frågan om återkallande av 
mandat lyftas till fullmäktige. Undantag från denna 
paragraf kan göras genom beslut av fullmäktige vari 
2/3 av de närvarande samtycker. 
 

 

8.2.2 Valbarhet 
För valbarhet krävs inte 
medlemskap i Uppsala 
studentkår.  
 

I de fall där representant upphör 
att vara medlem av Uppsala 
studentkår skall frågan om 
återkallande av mandat lyftas till 
fullmäktige. 
Undantag från denna paragraf 
kan göras genom beslut av 
fullmäktige vari 2/3 av de 
närvarande  
samtycker. 
 

 

 

 
 

Karin Nordlund, UUS 
Frågor och synpunkter tas gärna emot på: 

evakarinnordlund@gmail.com 
073-9573182 

 


