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Grundprinciper för arvodering 
 
 
Bakgrund och syfte 
 

 
Umeå Medicinska Studentkår är i grunden en ideell organisation vars verksamhet baseras 
på att medlemmarna engagerar sig frivilligt. I likhet med andra ideella organisationer finns 
också ett system av förmåner och kompensationer i olika former, för att stimulera till att ett 
fullgott arbete utförs. I och med kårobligatoriets avskaffande har nu också Umeå 
Medicinska Studentkår, utöver sitt uppdrag, också ett intresse av att rekrytera medlemmar 
och vidhålla en hög anslutningsgrad av studenterna vid den medicinska fakulteten.  
 
Syftet med detta dokument är att formulera grundprinciper för arvodering inom Umeå 
Medicinska Studentkår. Grundprinciperna håller en mycket generell nivå, för att vara 
allmängiltig för hela organisationen och alla former av arbete, och den skall vara till grund 
för arvoderingsfrågor inom en organisation som förändras över tid. Allt arbete inom Umeå 
Medicinska Studentkårs organisation skall därefter kategoriseras efter dess natur och prövas 
om det berättigar till arvodering eller ej, efter de fem grundprinciperna. 
 
 
Grundprinciper 
 

Styrkan hos varje studerandefacklig organisation bygger på ett väl fungerande 
informationsflöde. Informationen måste vara av en viss mängd och kvalitet för att kunna 
fungera som beslutsunderlag och den måste på ett säkert och kontinuerligt sätt spridas till 
berörda delar för att ge trovärdighet och samförstånd inom hela organisationen. 
 
För att erhålla tillräcklig mängd och kvalitet krävs att representanterna är närvarande vid 
informationstillfället, t ex vid sammanträdet för en nämnd eller kommitté. Därefter skall 
informationen passera från representanterna i det externa arbetet till den övriga 
organisationen, så att den når den berörda styrelse i organisationen där beslut skall fattas. 
 
Bästa sättet att säkerställa ett kontinuerligt och riktigt informationsflöde är att låta de 
officiellt valda styrelseledamöterna få utgöra organisationens representanter i externa 
sammanhang. Därigenom når informationen den beslutande styrelsen direkt. 
Informationen kan därefter spridas uppåt och nedåt i organisationen efter behov. 
 
Styrkan i organisationen bygger också på att man för en enhetlig linje och talar som en röst. 
De som har de bästa förutsättningarna för att kunna agera som en röst och har det 
tydligaste definierade ansvaret i föreningen, är dess styrelse. Styrelsen ses av extern part 
som de legitima, officiella företrädarna för organisationen och anses företräda de 
studerandes åsikt. Med anledning av ovanstående angivna skäl är det därför väsentligt att 
strategiskt viktiga representationsuppdrag för organisationen konsolideras till 
styrelsemedlemmar på lämplig nivå. 
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Policy för arvodering 
 

 
1. ”Arbete inom Umeå Medicinska Studentkår är i grunden ideellt.” 
 
Allt arbete i en ideell organisation skall i grunden utföras på frivillig basis. Inom Umeå 
Medicinska Studentkårs organisation bedrivs mycket frivilligt arbete och det är varken 
möjligt eller riktigt att värdera arbetet i pengar. Det föreligger heller ingen ekonomisk grund 
för att ersätta alla personer för det arbete som utförs. 
 
Denna grundprincip gäller alltid när ingen av nedanstående grundprinciper går att 
applicera. 
 
2. ”För grundläggande förvaltning av ekonomi och organisation inom Umeå 
Medicinska Studentkår, kan arvode utgå.” 
 
För att Umeå Medicinska Studentkår skall kunna förvalta sin kårstatus på ett trovärdigt sätt 
och verka som en stabil organisation över tid, krävs det att förvaltningen av organisation 
och ekonomi är stark, vilket till exempel kan utgöras av kansliet. Därigenom kan kåren 
upprätthålla den struktur som krävs för att ge sina medlemmar en hög servicenivå och 
tillmötesgå deras behov och önskemål. 
 
Förvaltningsuppdrag inom kåren skiljer sig från "klassiskt" studerandeengagemang genom 
att arbetet mer har karaktären av ett administrativt uppdrag, att likna med 
tjänstemannaarbete. Ett stort ansvar och arbetsbörda krävs av de som arbetar med 
förvaltning. 
 
3. ”För uppdrag som är av särskild vikt för Umeå Medicinska Studentkårs anseende 
och uppgift som extern representant för sina medlemmar, kan arvode utgå.” 
 
För att Umeå Medicinska Studentkårs organisation skall vara stark och kunna agera som en 
gemensam röst för studenterna, krävs att organisationens representanter har ett rikt och 
säkert informationsflöde mellan varandra, samt mellan organisationen och extern part. Med 
anledning av detta är det därför viktigt att de strategiskt viktiga representationsuppdragen 
för organisationen konsolideras till styrelsemedlemmar på lämplig nivå inom Umeå 
Medicinska Studentkår.  
 
Extern representation skall i så stor utsträckning som möjligt vara kopplad till 
styrelseuppdrag där informationen har med styrelseuppdraget att göra. Representationen 
skall också vara relevant för den organisatoriska nivå, på vilken den aktuella styrelsen 
verkar. I de sammanhang där ingen representant står att finna från kårstyrelsen kan en 
medlem eller icke-medlem arvoderas för uppdraget. I arbetsuppgifterna skall då, utöver 
representationen, ingå ett återapporteringselement där personen återkopplar till kårstyrelsen 
efter varje sammanträde.  
 
4. ”Konsulter kan rekryteras och arvoderas för specifika projekt (arbetsorgan)” 
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Då Umeå Medicinska Studentkår ser en konstant ökande arbetsbörda finns det ett behov 
av att i vissa projekt rekrytera och arvodera icke-kårstyrelsemedlemmar som kan bistå det 
arbetsorgan som handhar projektet. Detta kan tillexempel utgöras av design av affischer, 
teknisk stöd vid arbete med hemsidan etc.  
 
Vidare kan enskilda individer anställas för att utan anknytning till ett arbetsorgan etablerat 
av kårstyrelsen och eller kårfullmäktige utföra ett arvoderat arbete. Detta kan tillexempel 
vara en anställning med ansvar för kontakt med näringsliv och upprättande av förmåner för 
kårens medlemmar.  
 
Storleken på den ekonomiska kompensationen bestämmes av kårstyrelsen, alternativt 
kårordförande, såvida inte kompensationen är av så pass signifikant ekonomisk storlek att 
kårfullmäktige skall fatta beslutet. Arvoderingen, inklusive arbetsuppgifter, anställningstid, 
uppsägning, tvist etc, skall specificeras i ett kontrakt som upprättas mellan berörda parter.  
 
5. ”Kårstyrelsen skall i sitt arbete vara arvoderad.”  
 
Kårstyrelsen utgör en nödvändig del av Umeå Medicinska Studentkårs verksamhet. De är 
stommen i verksamheten utifrån representation, utbildningsbevakning och andra 
aktiviteter. Det arbete de utför och den tid de ger till organisationen berättigar 
kompensation. Antalet ledamöter i kårstyrelsen kan variera mellan verksamhetsåren och 
fastställs av kårfullmäktige i samband med valet av kårstyrelse. I kårstyrelsen skall det dock 
alltid finnas en kårordförande, en första vice kårordförande, en andra vice kårordförande 
och minst fyra ledamöter. Dessa skall arvoderas enligt följande och utföra ett arbete som 
motsvarar följande tidsmängd.  
 
Kårordförande: Skall arbeta 20 timmar i veckan eller totalt 80 timmar i månaden och 
arvoderas med 10% av basbeloppet.  
 
Första vice kårordförande: Skall arbeta 15 timmar i veckan eller totalt 60 timmar i månaden 
och arvoderas med 7.5% av basbeloppet.  
 
Andra vice kårordförande: Skall arbeta 15 timmar i veckan eller totalt 60 timmar i månaden 
och arvoderas med 7.5% av basbeloppet.  
 
Ledamot: Skall arbeta 10 timmar i veckan eller totalt 40 timmar i månaden och arvoderas 
med 5% av basbeloppet.  
 
Ovanstående arvodering sker för arbete utfört i september till och med maj.  
I juni skall en ledamot vara arvoderad för 10 timmar totalt, en första eller andra vice 
kårordförande skall vara arvoderad för 15 timmar totalt och kårordförande skall vara 
arvoderad för 20 timmar totalt. Detta för att kompensera individerana för den tid som 
investeras i en överlämning samt verksamhetsberättelse.  
 
Basbeloppet baseras på lönebasbeloppet från Arbetsgivarförbundet för Ideella 
Organisationer (IDEA). Detta belopp justeras varje år efter IDEAs egen justering.  



 

  
Arvoderingspolicy 

 

 

Sid 6 (6) 

 
Med arbete menas sysslor som ingår i en kårstyrelseledamots arbetsuppgifter, varav många 
kopplas till verksamhetsplanen och således kan variera från år till år.  
 
 
 

 


