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Fullmäktigesammanträde 3
Datum: 2019-11-27
Tid: 17:15
Plats: Origo

F19-3

Formalia

F19-3.1

Mötets Öppnande

F19-3.2

Avstängning av mobiltelefoner

F19-3.3

Justering av röstlängd

F19-3.4

Val av mötesordfördande

F19-3.5

Val av Mötessekreterare

F19-3.6

Mötets behöriga utlysande

F19-3.7

Godkännande av föredragningslista

F19-3.8

Val av två justerare samt justeringsdatum

17:21

18 stycken ledamöter
Peter Molander
Adam Lindgren
Godkännes
Justering av datum i att-satsen till punkten B19-3.5
Filip Orre, InSekt
Rebecka Nordsvan, Sigma
Justeringsdatum 11/12

F19-3.9

M19-3

Adjungeringar

Meddelande

M19-3.1

Beslutsuppföljning

M19-3.2

Rapport från kårstyrelsen
Bilaga fumM19-3.2

Ledamöter ställde frågor om kaffepriserna i MITUM. Varuautomaten i F-sektionens
lokal i källaren till naturvetarhuset.
Kårstyrelsen svarade på kaffepriserna att det inte var lönsamt för kåren att ha de
rabatterade priserna i MITUM. Angående varuautomaten var svaret att de inte fick
ställa in en automat i korridoren på grund av brandrisk och uttrymning. Ifall det
fungerar bra kommer de att ställa en automat i MITUM också.
Läggs till handlingarna.

M19-3.3

Rapport från enheterna
Arbetsmarknadsenheten Bilaga fumM19-3.3a
Studiesociala enheten Bilaga fumM19-3.3b
Utbildningsbevakningsenheten Bilaga fumM19-3.3c

Ledamot ställde fråga om studiesociala enhetens rapport
angående avtal som skrivs med fejknollor”.
Kårstyrelsen svarade att pga studiesociala enhetens ordförande
inte kunde närvara kan de inte uttala sig i frågan.
Läggs till handlingarna.

M19-3.4

Rapport från fullmäktiges presidium

Det finns inget att rapportera
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M19-3.5

Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden har inkommit.

M19-3.6

Remisser
Bilaga fumM19-3.6

Internrevisor Adam frågar om det har svarats på några remisser sedan årets början eftersom det
inte står att någon har besvarats.
Kårstyrelsen svarar att de har svarat på remisser och ifall de inte har uppdaterat ber de om
ursäkt för den missen.
Läggs till handlingarna.

M19-3.7

Interpellationer och enkla frågor
Interpellation: Höstbalunsen
Bilaga fumM19-3.7a
Interpellationssvar: Höstbalunsen
Bilaga fumM19-3.7b
Inga ytterliggare kommentarer från interpellationsskrivaren eller kårstyrelsen
Läggs till handlingarna.
Notera, Interpellation öppnas yttligare en gång för frågor snare i sammanträdet.

D19-3
D19-3.1

Diskussion
Diskussion flerårigt medlemskap
Bilaga fumD19-3.1
Föredragande: Kårstyrelsen 2019/2020.

Fullmäktige disskuterar och påpekar att Umeå studentkår har denna
möjlighet nu för sina studenter. Följande saker tas upp av ledamoter:
-Systemet borde utformas för att kunna köpa olika intervaller,
alltså inte bara 3 eller 5 års köp. Utan även 2 och 4.
-Möjligheterna till att betala med e-faktura efterfrågas.
Disskusionen tar upp problem som hur det skulle fungera att byta program
och sektionernas utbetalningar, men kommer fram till att detta är lösbart.
Frågan om hur prisutformningen ska gå till tas upp, det påpekas att det bör
vara gjort som med vanligt medlemskap. Alltså att Kårstyrelsen föreslår
och FUM godkänner.

Läggs till handlingarna.

B19-3
B19-3.1

Beslut
Motion förslag till stadgeändring rörande firmateckning:
Andra läsningen
Bilaga fumB19-3.1
Föredragande: Adam Bonnedahl, internrevisor 2019/2020
Fullmäktige beslutar att godkänna stadgeändringen
enligt den föreslagna att-satsen.

Fullmäktige föreslås besluta
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att

B19-3.2

utföra ändringar i stadgan enligt Bilaga fumB19-3.1

Granskning av årsredovisning samt fastställande av
disposition av resultatet för räkneskapsåret 2018/2019.
Bilaga fumB19-3.2
Föredragande: Kårstyrelsen 2018/2019
Fullmäktige beslutar att bordlägga punkten till
nästa sammanträde.

Fullmäktige föreslås besluta
att Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018/2019, enligt Bilaga fumB19-3.2 och lägga
den till handlingarna.
att

B19-3.3

i ny räkning överföres — kr (defineras i Bilaga fumB19-3.2 ).

Revisionsberättelser samt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019.
Bilaga fumB19-3.3a-c
Föredragande: Kårstyrelsen 2018/2019.
Fullmäktige beslutar
att bordlägga punkten
till nästa sammanträde.

Fullmäktige föreslås besluta
att lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse samt rapport avseende granskning av
räkneskapsåret 2018/2019, Bilaga fumB19-3.3a till handlingarna.
att lägga den interna revisorns revisionsberättelse för 2018/2019, Bilaga fumB19-3.3b till
handlingarna.
att

B19-3.4

lägga verksamhetsberättelsen för 2018/2019, Bilaga fumB19-3.3c till handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2018/2019
Föredragande: Peter Molander Talman 2019/2020.
Fullmäktige beslutar att bordlägga punkten till nästa
sammanträde.

Fullmäktige föreslås besluta
att I enlighet med den auktoriserade samt interna revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna i kårstyrelsen under verksamhetsår 2016/2017.

Alexander Häggkvist lämnar sammanträdet 18:00

Ajurnering

Justering av röstlängd till 17 ledamöter

18:00 - 18:35
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B19-3.5

Fastställande av ekonomisk ram för 2019/2020
Bilaga fumB19-3.5a-b
Föredragande: Linnea Stålstam kårordförande 2019/2020.
Internrevisor Adam Bonnedahl frågar ifall KS kan
motivera till den föreslagna minusbudgeteringen på den
medlemsfinansierade ramen
KS svarar att det gjordes en miss av förra årets KS och
att Uniaden kommer att få en mindre vinst än tidigare.
Även att mycket av de pengar som ARB drar in görs mer
på sektionsnivå nu mera och därmed går inte pengarna
direkt till kåren.
Intern Adam anser att bidraget från TekNat bör strykas
från ramen angående de övriga verksamheterna och undrar
om när hyran skall omförhandlas för Origo
KS ska undersöka saken angående hyran för Origo.
Fullmäktige beslutar att fastsälla den ekonomiska ramen
enligt de föreslagna att-satserna.

Fullmäktige föreslås besluta
att ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den medlemsfinansierade
verksamhetens resultat för verksamhetsåret 2019/2020 totalt, samt per objekt, ska resultera inom de
intervall som presenteras i tabell ekonomisk ram enligt bilaga Bilaga fumB19-3.5a.
att ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den övriga verksamhetens
resultat för verksamhetsåret 2019/2020 totalt, samt per objekt ska resultera inom de intervall som
presenteras i tabell Ekonomisk ram enligt Bilaga fumB19-3.5b.

Interpellationen M19-3.7 öppnas upp för ytterliggare frågor på begäran av CS-sektionenes ordförande
Frågan gäller hur kommunikation skall ske för att motverka att något som detta inte sker igen.
KS svarar att det går bra att maila presidiet och att delta på KSS eller få info från O-rådet
Interpellationen läggs till handlingarna

V19-3

Val

A19-3

Avslutande Formalia

A19-3.1

Övriga frågor

A19-3.2

Mötets högtidliga avslutande
18:51

I tjänsten, ort och datum som ovan
Peter Molander
Talman, 2019/2020
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Peter Molander,
Talman 2019/2020
Mötesordförande

Adam lindgren
Vice Talman 2019/2020
Mötessekreterare

Filip Orre
Justerare
Ledamot InSekt

Rebecka Nordsvan
Justerare
Ledamot Sigma

