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Delegationsordning  
 
Kapitel 1. Inledning 
 
Med denna delegationsordning delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt 
ansvarsområde till angivna organ, förtroendevalda eller tjänstemän.  
 
Syftet med delegationsordningen är att underlätta det löpande arbetet inom kåren så att beslut alltid 
fattas på lämplig nivå. Detta för att bevara ett demokratiskt men samtidigt pragmatiskt perspektiv. 
Utöver detta syftar delegationsordningen till att det aldrig skall råda någon tvekan om vem i 
organisationen som har rätt att fatta beslut i ett ärende.  
 
Fyra viktiga omständigheter gällande delegationsordningen som bör betonas;  
a) ansvaret för ett ärende, och de beslut som fattas däri, ligger kvar på den som delegerat 

beslutanderätten. En delegation är således inte ett sätt att frånsäga sig ansvar.  
b) Den som delegerat en beslutanderätt kan när som helst återkalla delegationen.  
c) Om inget annat anges, får en delegerad beslutanderätt enligt denna delegationsordning inte 

vidaredelegeras. Undantaget är kårordförande, som enligt Umeå Medicinska Studentkårens stadgar 
alltid har rätt att förordna någon av de båda vice kårordförande att inträda i kårordförandes ställe. 

d) En av kårstyrelsen utfärdad delegation, vilken utfärdats vid ett senare datum än ovan, gäller framför 
denna delegationsordning.  

 
 

Kapitel 2. Kårstyrelsens ansvarsområden  
 

Kårstyrelsen är Umeå Medicinska Studentkårs verkställande organ. Kårstyrelsen leder studentkårens  
verksamhet i överensstämmelse med kårens stadgar och av kårfullmäktige fattade beslut  
 
Enligt Umeå Medicinska Studentkårs stadgar kap. 9, § 6 åligger det kårstyrelsen särskilt att: 
a) utfärda kallelse till valmöte, kårfullmäktige och valberedning 
b) utfärda kallelse till studierådens och utbildningsbevakningsrådets första möte vid nytt 

verksamhetsår 
c) verkställa valmötets och kårfullmäktiges beslut 
d) föreslå terminsavgift till kårfullmäktige  
e) ansvara inför kårfullmäktige för studentkårens verksamhet  
f) ansvara inför kårfullmäktige för studentkårens ekonomi och dess egendom 
g) ansvara inför kårfullmäktige för verksamheten i Kårhuset Villan och för kårens övriga verksamheter 

enligt kap. 15 
h) upprätta verksamhetsberättelse och bokslut 
i) anställa och entlediga tjänstemän och övrig personal 
j) vara arbetsgivare/arbetsledare för kårens tjänstemän 
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k) fastställa lön eller arvode för tjänstemän och övrig personal inom ramen för den fastställda 
budgeten 

l) utse och entlediga representanter för studentkåren som inte kårfullmäktige uttryckligen delegerat till 
annat organ  

 
Kapitel 3. Delegation till Arbetsutskottet  

 
Kårstyrelsens arbetsutskott (AU) består av kårstyrelsens, tillika kårens, ordförande och två vice 
ordföranden. Arbetsutskottet handhar förvaltningen och den ekonomiska verksamheten, om ej styrelsen 
beslutat annat. Beslut fattade av arbetsutskottet skall meddelas kårstyrelsen vid nästkommande 
sammanträde. Beslut fattade av arbetsutskottet skall vara enhälliga samt protokollföras och justeras av 
hela arbetsutskottet. (Ur Umeå Medicinska Studentkårens stadgar kap. 10) 
 
Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras 
 
att på förslag av kårordförande och kårhuscheferna besluta om fördelning av telefon- och 

kopieringskostnader samt ränteintäkter mellan Umeå Medicinska Studentkårs båda resultatenheter 
(1 och 99) inför upprättande av bokslut. 
 

att på förslag av studieråd besluta om utseende och entledigande av representanter för Umeå 
Medicinska Studentkår i programråd och dylikt. 
 

att utse tillfällig firmatecknare jämte ordförande för perioden 1 juli t.o.m. kårstyrelsens första 
sammanträde för verksamhetsåret. 
 

att besluta i personal- och förvaltningsärenden inom ramen för fastställda budgetramar om inget 
annat följer av denna delegationsordning. Nyanställningar av tjänstemän undantagna. 
 

att i övrigt fatta beslut å kårstyrelsens vägnar i frågor där det är uppenbart opraktiskt, olämpligt eller 
onödigt att sammankalla kårstyrelsen, eller avvakta nästa ordinarie kårstyrelsesammanträde, för att 
avgöra ärendet*. 

 
Enligt Umeå Medicinska Studentkårens stadgar har AU alltid rätt att fatta beslut i kårstyrelsens ställe, när 
brådskande beslut är påkallat i ärende som ligger inom kårstyrelsens ansvarsområde och denna ej kan 
sammanträda*. 
 
* I de fall där avtal undertecknas först, för att sedan presenteras för kårstyrelsen och dessa eventuellt kan upphäva beslutet, skall 
denna eventualitet tydligt framgå i avtalet i fråga. 
 

Kapitel 4. Delegation till kårordförande 
 
Kårstyrelsens ordförande representerar studentkåren. Enligt Umeå Medicinska Studentkårs stadgar kap. 
11 § 1 åligger det kårordförande särskilt att: 
a) sammankalla kårstyrelsen och leda dess arbete 
b) teckna föreningens firma (Se vidare kap. 17 § 6.) 
 
Enligt kårens stadgar kap. 11 § 2 gäller följande vid förfall av kårordförande: 
Vid förfall av ordförande, eller efter dennes förordnande, inträder förste vice ordförande i hans/hennes 
ställe. 
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Vid förfall av såväl ordförande som förste vice ordförande, eller efter ordförandes förordnande, inträder 
andre vice ordförande i hans/hennes ställe.  
 
Vid förfall av såväl ordförande som de båda vice ordförande utövas ordförandes befogenheter av den 
styrelseledamot som kårstyrelsen utser.  
 
Till kårordförande delegeras 
 
Avtal 
 
att självständigt teckna ekonomiska avtal (inkl. anställningsavtal) i Umeå Medicinska Studentkårs 

namn i ärenden där kostnaden för kåren understiger 40 000 kr och ryms inom fastställda 
budgetramar. Detta förutsatt att avtalet inte också har en principiell betydelse som är mer än ringa.  
 

att i Umeå Medicinska Studentkårs namn å kårstyrelsens vägnar underteckna icke-ekonomiska 
avtal av ringa principiell natur (såsom definieras i Beslutsordningen), förutsatt att avtalet i fråga 
godkänns i förväg, alternativt ratificeras i efterhand, av kårstyrelsen eller dess arbetsutskott enligt 
ovan*. 
 

att i Umeå Medicinska Studentkårs namn å kårstyrelsens vägnar underteckna ekonomiska avtal 
(inkl. anställningsavtal) om kostnaden för kåren överstiger 40 000 kronor och ryms inom ramen 
för fastställda budgetramar, förutsatt att avtalet i fråga godkänns i förväg, alternativt ratificeras i 
efterhand, av kårstyrelsen eller dess arbetsutskott enligt ovan*. 
 

att i Umeå Medicinska Studentkårs namn å kårfullmäktiges vägnar underteckna icke-ekonomiska 
avtal av större principiell natur (såsom definieras i Beslutsordningen), förutsatt att avtalet i fråga 
godkänns i förväg, alternativt ratificeras i efterhand, av kårfullmäktige*. 
 

att i Umeå Medicinska Studentkårs namn å kårfullmäktiges vägnar underteckna ekonomiska avtal 
av större ekonomisk natur (såsom definieras i Beslutsordningen), förutsatt att avtalet i fråga 
godkänns i förväg, alternativt ratificeras i efterhand, av kårfullmäktige*. 
 
* I de fall där avtalen undertecknas först, för att sedan ratificeras i efterhand, skall detta villkor tydligt framgå i avtalet i 
fråga. 
 

 
Representation 
 
att representera Umeå Medicinska Studentkår i såväl ekonomiska som icke-ekonomiska förhandlingar 

med övriga kårer, universitetet, landstinget, kommunen samt andra externa intressenter. Denna 
befogenhet kan av kårordförande för ett visst ärende delegeras till annan kårstyrelseledamot. I det 
samband förhandlingen rör frågor som är av större principiell natur skall kårfullmäktiges åsikter 
inhämtas och bejakas. 
 

att representera Umeå Medicinska Studentkår i förhandlingar med externa intressenter kring frågor 
om sponsring/annonsering, leverans av varor och tjänster etc. Denna befogenhet kan av 
kårordförande för ett visst ärende delegeras till annan kårstyrelseledamot eller individ inom kåren. 
I det samband förhandlingen rör frågor som är av större principiell natur skall kårfullmäktiges 
åsikter inhämtas och bejakas. 
 

att stå som kontaktperson gentemot myndigheter, banker, försäkringsbolag och företag som Umeå 
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Medicinska Studentkår har något samarbete med i frågor som rör kansliet, administrationen, 
skatter, tillstånd eller liknande.  
 

 
Inkomna ärenden 
 
att besluta om handläggningsordning för inkomna ärenden, innefattandes utseende av ansvarig 

kårstyrelseledamot, fastställande av i vilket organ/av vilken person ärendet skall avgöras (om inte 
behörigt beslutsorgan framgår av stadgar, delegationsordningen i övrigt eller i annat beslut) samt 
när beslut skall fattas. 
 

att besluta om att avböja att inkomma med synpunkter på remisser i ärenden som uppenbart inte 
påverkar verksamheten eller kårens medlemmar. 
 

att avge svar från Umeå Medicinska Studentkår i enklare brevärenden eller delegera denna uppgift till 
annan kårstyrelseledamot eller kanslist. Med enklare brevärenden avses inkomna 
ärenden/förfrågningar som inte kan betraktas som regelrätta remisser, men som ändå är av mer 
formell karaktär än vanliga, löpande frågor via telefon, brev eller e-post. 
 

 
Utgående handlingar 
 
att underteckna från Umeå Medicinska Studentkår, dess arbetsorgan eller verksamheter utgående 

skrivelser. Denna befogenhet kan av kårordförande för ett visst ärende delegeras till annan 
kårstyrelseledamot.  
 

att fastställa kårens pressmeddelanden innan de skickas till media. 
 

att å kårstyrelsens vägnar utfärda kallelse till kårfullmäktige. 
 

 
Arbetsledning 
 
att utfärda löpande instruktioner i det dagliga arbetet till kansliets personal. 

 
att vara arbetsledare för kårens tjänstemän, innefattandes 

 
att efter samråd med övriga tjänstemän, besluta om fördelning av arbetsuppgifter inom kårkansliet, 
inom ramen för tjänstemännens anställningsavtal och av kårstyrelsen fastställda 
tjänstebeskrivningar, 
 
att godkänna timrapporter för övrig personal inför löneutbetalningar, 
 
att bevilja/beordra mertid och/eller övertid för övriga tjänstemän, när så är befogat och om kårens 
ekonomi så tillåter, samt 
 
att besluta om ledighet för personal. Beslut om ledighet längre än fem arbetsdagar skall fattas i 
samråd med AU. Beslut kan av berörd anställd överklagas till kårstyrelsen. 
 

att företräda arbetsgivarsidan, d.v.s. kårstyrelsen, i löneförhandlingar med övriga tjänstemän. Samråd 
skall ske med Arbetsutskottet och slutgiltigt beslut fattas av kårstyrelsen inom ramen för den 
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fastställda budgeten (i annat fall av kårfullmäktige). 
 

att besluta om kårkansliets öppettider, såväl ordinarie som tillfälliga. 
 

att vid behov besluta om att förordna vikarie för kansliets tjänster, om kårens ekonomi så tillåter, 
samt att självständigt teckna anställningsavtal i Umeå Medicinska Studentkårs namn i detta 
avseende. Beslut om längre vikariatsförordnanden än en vecka skall fattas i samråd med AU. 
 

  
 
 
Kapitel 5. Informations- och kommunikationskanaler  
 
Gällande rättigheter och regler för yttranden via forum, sociala medier och hemsida hänvisas läsaren till 
Umeå Medicinska Studentkårs Regelverk för informations- och kommunikationskanaler.  

 
 
 

 


