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Interpellation om information kring 
medlemskap som avgörande faktor för 
kårstatus. 

Till Uppsala studentkårs styrelse. 
 
Efter FUM den 17 december stod det klart att studenternas medlemskap 
skulle vara avgörande i frågan om vem som ska få kårstatus för TekNat-
fakulteten. Åtminstone stod det klart för oss som var med på mötet. 
 
En student som besökte fullmäktige talade om att han kände sig lurad av 
processen fram till detta. Han trodde att han skulle kunna påverka i 
kårfrågan genom att rösta, och gick därför med i både UTN och US när 
höstterminens avi kom. Hade han vetat att hans medlesmskap skulle varit 
avgörande hade han istället valt bort en av organisationerna från början. 
 
Jag påpekade redan under mötet att om vi skulle fatta ett beslut som innebär 
att frångå omröstningens resultat, så måste vi lägga ner ett stort arbete på att 
informera studenterna om att deras möjlighet att påverka nu istället ligger i 
deras medlemskap. Att lägga ner lika mycket arbete på den 
informationskampanjen, som på den som gällde omröstningen, hade förstås 
varit önskvärt men var orealistiskt med tanke på julledigheter etc. Vad jag 
har märkt har dock ingen som helst information gått ut till studenterna om 
just detta. Jag följer Uppsala studentkår på Twitter och Facebook, jag läser 
ofta Ergo, och jag har många vänner från TekNat-fakulteten som jag frågat 
om de till exempel fått ett mail med information om hur de ska påverka i 
kårstatusfrågan. I skrivande stund kan jag dock inte finna något annat än en 
kommentar på ett inlägg på kårens Facebook-sida, som berör detta. 
 
Min fråga är alltså: 
 
Anser styrelsen att TekNat-studenterna varit tillräckligt informerade om vad 
som skulle vara avgörande för vilken organisation som blir deras kår nästa 
period? 
 
Karin Nordlund 
UUS 
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kårstatus 

x Interpellation till Uppsala studentkårs presidium ang visioner 
x Interpellation till Uppsala studentkårs styrelse angående experter 
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Interpellation om information kring medlemskap som avgörande faktor för kårstatus 
 
Anser styrelsen att TekNat-studenterna varit tillräckligt informerade om vad som skulle vara avgörande för 
vilken organisation som blir deras kår nästa period? 
 
Vi har tydligt och med alla våra tillgängliga kommunikationskanaler informerat studenterna vid 
TekNat om att vi vid ett deltagande på minst 50% och en tydlig majoritet för UTN inte kommer 
att söka kårstatus för Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten. 
 
Två dagar efter fullmäktiges beslut presenterades det på Uppsala studentkårs hemsida, 19 
december, följande text: 
"Enligt Studentkårsförordningen kan den studentsammanslutning som vill få ställning som 
studentkår ansöka om detta hos högskolan (3 §). Att Uppsala studentkår söker för vissa 
verksamhetsområden betyder alltså inte att det är omöjligt att söka för andra 
studentsammanslutningar. Vidare är det universitetets styrelse, konsistoriet, som fattar beslut om 
vilken organisation som får bilda kår vid respektive verksamhetsområde." 
 
Det är viktigt att poängtera att vi själva inte vet exakt vilka premisser som kommer vara 
avgörande för vilken organisation som beviljas kårstatus eftersom det inte är vår fråga att hantera. 
Därför har vi inte kunnat ge den enskilde studenten information hur hen ska påverka. 
 
 
Interpellation till Uppsala studentkårs presidium angående visioner 
 
Vad menar egentligen Uppsala studentkårs presidium med begreppet "starka sektioner"? Vilken förändring vill 
ni se för verksamheten den teknisknaturvetenskapliga fakulteten? Menar Uppsala studentkårs presidium att 
studenterna på TekNat inte har förstått vad studentomröstnignen handlade om? Vad ska dessa starka sektioner 
få ut av kåren centralt? Vilka konkreta ändringar planerar presidiet att föreslå för att nå en sådan vision? 
 
Vi vill utveckla vår organisation för att delarna bättre ska hänga ihop, med starka sektioner menar 
vi alltså sektioner som kan jobba tillsammans med och dra nytta av den centrala verksamheten 
och vice versa. Sektionerna ska ha stora möjligheter att samordna studentrepresentanter lokalt på 

 

Lars Niska



