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Interpellation avseende omröstningen på TekNat-
fakulteten.  
 
I maj beslutade fullmäktige att en omröstning om kårstatus ska hållas bland 
studenterna på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten innan oktober 
månads slut. Enligt beslutet ankommer det på Uppsala studentkårs styrelse 
att tillsammans med UTN genomföra denna. Vad styrelsen har gjort är dock 
svårt att veta då informationen till fullmäktige har varit sparsam. 
Fullmäktige beslutade även att omröstningens genomförande skulle 
förankras i fullmäktige. På senaste fullmäktige kom dock ingen information 
om arbetet med omröstningen, något som vi hoppas få denna gång. UTN:s 
fullmäktige har däremot hunnit besluta om omröstningen, vilket får oss att 
undra vad Uppsala studentkårs styrelse har gjort med denna fråga. 
Omröstningen var dessutom Uppsala studentkårs initiativ, och vi måste vara 
en aktiv part i hela processen om resultatet ska bli fullgott. 
 
Enligt UTN:s artikel i Ergos senaste nummer har detta arbete prioriterats 
ned av Uppsala studentkårs styrelse, vilket fått inverkningar på relationerna 
mellan de båda organisationerna. UTN:s artikel och kommentarerna på den 
står helt oemotsagda på Ergos hemsida. Uppsala studentkår kritiseras i hårda 
ordalag och studenter uppmanas att avsluta sitt medlemskap. Trots detta har 
inte styrelsen bemött kritiken eller gett sin version av historien. Detta är en 
av de absolut viktigaste frågorna detta verksamhetsår och den kan få stora 
inverkningar på det framtida studentinflytandet vid Uppsala universitet. 
Omröstningen på TekNat-fakulteten berör även andra organisationer och har 
dessutom en deadline, innan ansökan om kårstatus ska vara inlämnad. Vi 
finner det beklagligt om denna fråga inte givits den prioritet den förtjänar. 
Vi förstår att Uppsala studentkårs styrelse har ett stort och brett 
ansvarsområde, men denna fråga får inte nedprioriteras.  
 
Hur arbetar Uppsala studentkårs styrelse med denna fråga nu och hur avser 
den arbeta med den framöver? 
 
Vad har styrelsen för strategi för att bemöta kritik i offentliga medier? 
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Svar  till  ’Interpellation  avseende  omröstningen  på  
TekNat-fakulteten.’ 
  
Tack för er interpellation, vi förstår att denna fråga har känts förvirrande för 
fullmäktigeledamöterna och kan behöva luftas mer. 
 
Projektplanen har diskuterats i styrelsen och vi har velat lägga fram denna som en proposition till 
fullmäktige under en längre tid. Då projektplanen fram till nyligen hade många frågetecken kvar, 
framförallt vad gällde den tekniska biten, ansåg styrelsen att de inte kunde lägga fram det ofärdiga 
förslaget som det var till fullmäktige. Under september-fum ansåg man dessutom att fokus skulle 
ligga på verksamhetsplan och budget (inom vilka omröstningen ingår, det har också förekommit 
diskussioner under de öppna träffarna för att diskutera verksamhetsplan som har arrangerats). 
 
Det beslut som UTN:s fullmäktige har fattat i denna fråga är mycket generellt. Trots det 
innehåller det delar som, efter vidare undersökningar om vad som är möjligt vad gäller 
röstlängden, måste rivas upp. Detsamma gäller beslutet från vårt eget kårfullmäktige i våras, då vi 
på UTN:s begäran ändrat planerna om att genomföra omröstningen från i oktober till november 
månad. Den proposition som Uppsala studentkårs styrelse har lagt till fullmäktiges oktobermöte 
är anpassad efter de senaste förutsättningarna och ska därför varken behöva rivas upp eller brytas 
mot när den väl är beslutad. Detta har varit vår utgångspunkt, att inte behöva ändra på eller bryta 
mot fullmäktiges beslut om övriga delar av omröstningsfrågan. 
 
Artikeln som författades av UTN:s fullmäktige har besvarats med ett inlägg från US styrelse som 
sedan en tid är inlämnat till Ergo. Ergo har dock valt att vänta med publiceringen till nästa 
nummer, något som Uppsala studentkårs styrelse anser inte är vår sak att besluta. En strategi för 
att bemöta kritik i offentliga medier kan vara en god idé att diskutera framöver. Detta gäller dock 
en utveckling av kommunikations- och påverkansarbetet i stort, och inte bara denna specifika 
fråga. 
 
Inte någonstans har vi sett att UTN har uppmanat studenter att avsluta sitt medlemskap i 
Uppsala studentkår. Detta är förstås mycket allvarligt om det stämmer, och bryter isåfall mot 
överenskomna förhållningsregler mellan UTN och Uppsala studentkår. Självklart kommer vi att 
utreda huruvida detta stämmer eller ej, och vidta åtgärder om så behövs. 
Uppsala studentkårs styrelse avser genomföra studentomröstningen i enlighet med den 
projektplan som har tagits fram gemensamt med UTN. Vi avser att kampanja i enlighet med 
denna och erbjuda det stöd studenterna behöver för att kunna rösta, tillsammans med vår 
samarbetspart. 
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