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1. Introduktion  
  

Medlemmar av Umeå Medicinska Studentkår (UMS) samt föreningar och studiesociala grupper 

vars syfte är att berika UMS:s medlemmars studiesociala liv kan äska pengar. Detta dokument 

syftar till att fastställa och tydliggöra regelverket kring äskningsprocessen.   

  

2. Regler  

• Beviljade medel får endast användas för att finansiera/subventionera UMS:s 

medlemmars aktivitet   

• En aktivitet/verksamhet eller reklam för dessa som genomförs med medel från UMS får 

ej strida mot UMS:s stadgar, värderingar eller policys. Till exempel innebär detta att 

äskade medel ej får finansiera inköp eller subventionering av alkohol.  

• Medel får ej budgeteras till välgörenhet  

• För att kunna äska pengar av UMS krävs att aktiviteten uppfyller minst ett av följande 

kriterier:  

- Främjar medlemmars studiesociala liv  

- Främjar interaktion mellan kåren och dess medlemmar   

- Främjar interaktion mellan olika program eller terminer vid medicinska fakulteten 

vid Umeå universitet  

• Det maximala beloppet som kan godkännas per medlem fastställs av kårfullmäktige. 

Enligt senast fattade beslut uppgår denna summa till 50 kronor per medlem (KF6 

2013/2014 §XXX).  

• För hela mottagningen (inklusive återsparkssittning) är takbeloppet fastställt till 

medlemsavgiften per student (KF6 2012/2013 §120). Enligt senast fattade beslut uppgår 

denna summa till 180 kronor per medlem (KF6 2012/2013 §119).  

• Ansökan efter aktivitetens datum godkänns i regel ej  

• Tillfredsställande reklam ska finnas  
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3. Innehåll i äskning  

• Verksamhetsplan eller aktivitetsbeskrivning  

• Budget   

- Gällande för hela verksamheten/aktiviteten   

- Redovisning av eventuella andra sponsorer/finansiärer  

- Redovisning av eventuella egna tillgångar och motivering till varför äskning sker, 

detta gäller framförallt föreningar.  

- Redovisning av deltagarnas egna avgifter, vilka ska uppgå till minst hälften av det 

äskade beloppet. Undantagsfall kan finnas, såsom nyantagna studenters 

mottagningsaktiviteter.  

• Minst en huvudansvarig för äskningen ska anges, även övriga arrangörer bör finnas 

med. Om sökande är en förening ska kontaktperson för denna anges.  

• Redovisning av planerad reklam  

• Datum för aktiviteten/verksamheten  

4. Redovisning och uppföljning  

• Kvitton och redogörelse av aktiviteten/verksamheten för uppföljning ska redovisas 

senast en månad efter att aktiviteten ägt rum • Redogörelse inkluderar men är ej 

begränsat till: - Budgetutfall  

- Antal medverkande UMS-medlemmar  

• UMS förbehåller sig rätten att återkräva beviljade medel om:   

- Redovisning ej lämnats in i tid  

- Aktiviteten i fråga ej använt äskningspengar i enlighet med äskning  

- Vinsten överstiger budgeterad vinst  

- Aktivitetens utgifter varit mindre än beräknat  

• I undantagsfall kan återkommande verksamhet som går med vinst kan få möjlighet att 

återinvestera medel för framtida aktiviteter om överenskommet  
   

5. Bedömning och godkännande  

Bedömning och godkännande av äskning görs i regel av kårordförande och studiesocialt 

ansvarig utsedd av kårstyrelsen. Om jäv föreligger eller äskning gällande belopp större än vad 

kårordförande har mandat att godkänna ska kårstyrelsen bedöma och godkänna äskningen.   

Godkännande av äskningar sker efter en ansökningsperiod 4-6 gånger per verksamhetsår.  

Ansökningsperioderna fastställs och anslås i början av varje verksamhetsår av kårstyrelsen. 

Ändring av perioderna kan ske av kårstyrelsen om kårordförande och studiesocialt ansvarig 

anser att det behövs, detta ska i så fall kommuniceras till medlemmarna inom en vecka, dock 

senast 2 veckor innan sista ansökningsdag. Godkännande kan ske efter att aktiviteten ägt rum. 

Under en ansökningsperiod skickas äskningar in för kommande aktiviteter/verksamheter.  
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Äskningarna viktas mot varandra och en prioriteringslista skapas vartefter de medel som finns 

tillgängliga för den perioden fördelas.   

Vid bedömning av äskningar ska det tas i beaktning hur många gånger ansökande beviljats 

medel, som ansökande räknas här ej enskild person utan de som bedöms ta nytta av 

medlen/aktiviteten, hur tidigare aktiviteters resultat bedömts, vilken nytta aktiviteten räknas ha 

för UMS medlemmar. Nytta bedöms efter hur många som får ta del av aktiviteten, målgrupp 

för aktiviteten, interaktion mellan program och klasser.  

  

6. Uppdatering av dokument  

Vid förändring av nämnda summor i dokumentet uppdateras dessa på nästkommande 

kårstyrelsesammanträde och gäller från det att beslut i kårfullmäktige tagits.   

  

 


