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Ändamål 

§1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen 
och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. 

 

§2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska sektionen och är därmed en del 

av Umeå studentkår. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

§3 MediUms verksamhet regleras i dessa stadgar, Humanistiska sektionens stadgar, Umeå 

studentkårs stadgar samt utfärdade bestämmelser av regering och riksdag. Dessa stadgar 

får inte strida mot Humanistiska sektionens eller Umeå studentkårs stadgar. Om dessa 

stadgar befinns strida mot Humanistiska sektionens eller Umeå studentkårs stadgar äger 

Humanistiska sektionens och Umeå studentkårs stadgar företräde. 

 

Medlemskap 

§4 Kårmedlem i MediUm är den student som studerar på Institutionen för kultur och 

mediavetenskaper vid Umeå universitet och som har erlagt medlemsavgift i Umeå 

studentkår. 

 

§5 Kårmedlem har rätt att:  

● inneha förtroendeuppdrag för MediUms räkning. 

● närvara på årsmöte/stormöte 

● till årsmöte/stormöte inkomma med fråga eller motion och få denna behandlad. 

● ta del av protokoll från årsmöte/stormöte och styrelsesammanträde. 
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Ekonomi 

§6 MediUms verksamhetsår löper från 1/7 till 30/6 påföljande år. 

 

§7 MediUms styrelse utser två (2) firmatecknare att var för sig teckna föreningens firma. Hos  

MediUm är ordförande samt kassör firmatecknare.  

 

§8 MediUm har sitt säte i Umeå. 

 

Revision och Ansvarsfrihet 

§9 MediUms räkenskaper, förvaltning och verksamhet granskas fortlöpande av en (1) 

verksamhetsrevisor som väljs av årsmötet. 

 

§10 Det åligger verksamhetsrevisorn att senast tio (10) dagar innan stormötet tillsända 

föreningen en berättelse över den företagna revisionen samt yttrande över frågan om 

styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Verksamhetsrevisorns 

berättelse ska läggas fram för stormötet. 

 

Organisationen 

§11 MediUms organisation utgörs av: 

- Styrelsen 
- Utskotten  
- Ledningen 
- Årsmöte 
- Stormöte 
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Styrelsen 

§12 Styrelsen är MediUms verkställande organ. I överensstämmelse med dessa stadgar samt av 
årsmötet/stormötet fattade beslut leder styrelsen MediUms verksamhet. 

 

§13 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt huvudansvarig från 
MediUms fem (5) utskott.  

 

Styrelsens uppgifter 

§14 Det åligger huvudstyrelsen att: 

● Utfärda kallelse till årsmötet/stormötet 

● Bereda ärenden till årsmötet/stormötet 

● Utse MediUms representant i HumSeks styrelse 

● Ansvara för MediUms ekonomi och förvaltning 

● Efter sin mandatperiod, dock senast till stormötet, förelägga revisorn verksamhetsberättelsen, 
samt resultat och balansräkning. Årsredovisningen ska vara undertecknad av den styrelse för vars 
mandatperiod årsredovisningen avser. Styrelsen kan delegera till ordföranden att underteckna 
årsredovisningen under förutsättning att det finns ett dokumenterat godkännande av 
årsredovisningen från övriga styrelsemedlemmar. 

 

Utskotten 

§15 MediUm har fem (5) stycken utskott varav dessa är;  

- Studiesociala utskottet 
- Insparksutskottet 
- Web och Kommunikationsutskottet 
- Näringslivsutskottet 
- Sportutskottet 

 

§16 Utskotten består av huvudansvarig samt i det utskottet invalda ledamöter.  

 

§17 För att bli invald ledamot behöver man närvara på tre (3) utskottsmöten i rad där man på det 
tredje (3) blir invald. Undantag för insparksutskottet.  
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§18 För att ha kvar sin plats som ledamot får man inte missa mer än tre (3) möten på rad där man 
efter det tredje (3) mötets slut tappar sin plats som ledamot. Undantag för insparksutskottet.  

 

Utskottens uppgifter 

§19 Det åligger utskotten att:  

● Utse en huvudansvarig för utskottet.  

● Inneha en huvudansvarig för utskottet. 

● Verka i enlighet med MediUm, HumSeks och Umeå Studentkårs stadgar i den mån det rör 
utskottet.  

● Inneha möte i den mån som behövs för att driva utskottets verksamhet.  

● Informera om utskottets verksamhet till styrelsen genom utskottets huvudansvariga.  

●  Ej fatta ett beslut som rör hela ledningens verksamhet innan detta beslut även röstats igenom 
av styrelsen.  

 

Huvudansvariges uppgifter 

§20 Det åligger huvudansvarig för utskotten att:  

● Informera om utskottets verksamhet på styrelsens möten.  

● Kalla till möten i den mån det behövs för att utskottet ska kunna bedriva sin verksamhet 

● Hålla koll på vilka personer som närvarat på tre (3) utskottsmöten i rad samt på det tredje (3) 
välja in dessa i utskottet. De invalda personerna ska adderas till utskottets samt ledningens 
facebookgrupper och annat som rör dess arbete.  

● Hålla koll på vilka personer som inte närvarat på tre (3) utskottsmöten i rad. Huvudansvarig 
ska efter det tredje (3) mötet i rad meddela dessa personer att dem inte är med i utskottet eller 
ledningen längre. Huvudansvarig ska även ta bort dessa från alla stängda facebookgrupper och 
annat som rör utskottets samt ledningens arbete.  
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Insparksutskottet  

§21 Insparksutskottet har som huvudsakligt syfte att planera och genomföra MediUms inspark 
som äger rum under två veckor i samband med terminsstart varje hösstermin.  

 

§22 Utskottet består av fyra (4) medlemmar, även kallade generaler där en (1) person är 
huvudansvarig general.  

 

§23 Utskottet är verksamma mellan årsmötet och stormötet samma år. Dock kan vissa aktiviteter, 
som t.ex. överlämning ske utanför verksamhetsåret.  

 

§24 Ansökningsperioden för insparkustskottet öppnar förslagsvis cirka en (1) månad innan 
årsmötet.  

 

§25 Alla kårmedlemmar får ansöka som general i insparkutskottet. Enda kravet är att personen 
studerar andra (2) året vid insparkens tidpunkt. Styrelsen röstar fram kandidaterna som 
offentliggörs och röstas in i insparksutskottet på årsmötet.  

 

Insparkusutskottets uppgifter 

§26 Det åligger insparksutskottet att:  

● Verka i enlighet med MediUm, HumSek och Umeå Studentkårs stadgar  

● Delta i samtliga utbildningar, arrangerade av Umeå Studentkår, som förbereder generalerna 
för deras arbete med insparken.  

● Inneha utskottsmöten i den mån det behövs för att bedriva utskottets verksamhet.  

● Inte på egen hand ta beslut som påverkar MediUms verksamhet.  

● Tillsätta insparkens faddrar senast en månad efter tillträde. Samtliga faddrar måste studera 
andra året vid insparkens tidpunkt.  

● Inneha möten med faddrarna i den mån det behövs för att förbereda faddrarna för insparken.  

● Tillsammans med faddrarna bestämma ett tema för insparken.  
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● Vid mottagningens slut planera och genomföra en “ful-sittning” i enlighet med insparkens 
tema.  

● Ungefär en (1) månad efter insparkens slut planera och genomföra en “fin-sittning”.  

● Efter insparkens slut sammanställa och utvärdera insparken. Sammanställningen presenteras 
på ett styrelsemöte.  

● Inneha överlämning med nästa års generaler senast en (1) månad efter att nästa års generaler 
tillträtt.  

 

Huvudgeneralens uppgifter 

§27 Det åligger huvudgeneralen att:  

● Delta på styrelsens möten  

● Se till att övriga generaler verkar i enlighet med vad som förväntas av dem och annars 
rapportera till styrelsen. Om general inte verkar i enlighet med vad som förväntas av dem 
kommer åtgärder att vidtas.  

 

Generalernas uppgifter  

§28 Det åligger generalerna att:  
● verka efter de stadgar som gäller för insparksutskottet.  

 

Faddrarnas uppgifter  

§29 Det åligger faddrarna att:  

● Verka i enlighet med MediUm, HumSek och Umeå Studentkårs stadgar  

● Delta i samtliga utbildningar, arrangerade av Umeå Studentkår, som förbereder faddrarna för 
deras arbete under insparken.  

● medverka på de insparksmöten som generalerna kallar till.  

● verka i enlighet med vad som förväntas av dem. Om fadder ej verkar i enlighet med vad som 
förväntas av dem kommer åtgärder att vidtas.  
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Ledningen 

§30 Ledningen består av styrelsen samt utskotten. Styrelsen består av ordförande, vice 
ordförande, kassör, sekreterare och samt huvudansvarig från MediUms fem (5) utskott. Utskotten 
består av huvudansvarig samt invalda ledamöter. Du måste alltså vara medlem i styrelsen 
och/eller i utskotten för att vara en del av ledningen. Person som inte är med i styrelsen eller 
någon av utskotten adresseras som kårmedlem.  

 

Ordinarie Styrelsemöte 

Kallelse & Beredning 

§31 Styrelsen sammanträder varannan vecka på kallelse av ordföranden. Ordförande ska kalla till 
styrelsemöte om ledamot så begär. 

 

§32 Kallelsen ska utgå senast sju (7) dagar före styrelsemöte. I kallelse ska föredragningslista 
samt övriga handlingar bifogas. 

 

§33 Kallelse sker via inlägg på MediUms lednings facebooksida.  

 

§34 Ordförande ansvarar för att de frågor som ska behandlas av styrelsen är ordentligt 

beredda. 

 

§35 Frågor som inte upptagits i föredragningslistan som utgått med kallelsen får behandlas 

endast om samtliga ledamöter så beslutar. 

 

Närvaro, omröstning, jäv 

§36 Styrelsen är beslutsmässig om minst halva styrelsen är närvarande. 

 

§37 Samtliga medlemmar i ledningen har närvaro samt yttranderätt på styrelsens möten. 
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§38 Omröstning på styrelsens möte ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med 

slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler 

än hälften av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit 

flest röster. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

 

§39 Styrelsen har inte rösträtt i ett ärende som personligen rör ledamoten själv, 

ledamotens make/maka, sambo, föräldrar, barn, syskon, eller någon annan närstående. 

 

Protokoll 

§40 Vid styrelsemöte ska beslutsprotokoll föras. Sekreteraren ansvarar för att detta sker samt att 
protokollet publiceras på MediUms lednings facebooksida samt på hemsidan.  

 

§41 Protokoll undertecknas av en (1) på styrelsemötet utsedd justeringsperson genom en 
gilla-markering på det inlägg som innehåller det publicerade protokollet på MediUms lednings 
facebooksida.  

 

§42 Om protokollet behöver justeras ska detta offentliggöras senast tjugoen (21) dagar efter 
mötet. Offentliggörandet ska ske på MediUms lednings facebooksida samt på hemsidan.  

 

Årsmöte 

Allmänt 

§43 Årsmötet är tillsammans med stormötet MediUms högst beslutande organ. 

 

§44 Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång. 

 

§45 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal kårmedlemmar som är närvarande. 
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Kallelse mm 

§46 Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. 

 

§47 Kallelse ska ske tio (10) dagar innan årsmötet. 

 

§48 Kallelse ska ske genom anslag på MediUms officiella facebooksida.  

 

§49 Föredragningslistan och övriga handlingar ska finnas tillgängliga på MediUms officiella 
facebooksida senast sju (7) dagar före årsmötet. 

 

§50 Styrelsen ansvarar för att de frågor som ska behandlas av årsmötet är beredda. 

 

§51 Frågor som inte upptagits i föredragningslistan vid utlysning av årsmötet får endast 

behandlas om samtliga närvarande beslutar så. 

 

Protokoll 

§52 Vid årsmötet ska protokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker. Protokollet publiceras 
på MediUms officiella facebooksida samt på hemsidan.  

 

§53 Protokollet från årsmötet undertecknas av mötets ordförande, sekreterare samt de två 

(2) av årsmötet utsedda justeringspersonerna. 

 

§54 Justerat protokoll från årsmötet ska offentliggöras senast fjorton (14) dagar efter 

årsmötet. Offentliggörandet av protokollet från årsmötet sker på MediUms officiella 
facebooksida samt på hemsidan.  

 

 

 

 

Beslut om dessa stadgar har fattats av MediUms Stormöte 
10 



 
Stadgar för MediUm - Kårföreningen för studenter vid programmen för 

Journalistik, MKV samt Strategisk Kommunikation vid Umeå Universitet 

 

Ärenden 

§55 På årsmötet ska följande frågor behandlas: 

● val av mötesordförande 

● val av mötessekreterare 

● val av två (2) justeringspersoner 

● fastställande av föredragningslistan 

● frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt 

● godkännande av budget 

● val av revisor 

● frågor till styrelsen från kårmedlemmar 

● motioner av kårmedlemmar 

● propositioner från styrelsen 

● Val för nästa verksamhetsår av: 

- styrelsens ordförande 
- styrelsens vice ordförande 
- styrelsens kassör 
- styrelsens sekreterare 
- huvudansvarig för studiesociala utskottet 
- insparksutskottet 
- huvudansvarig för webb och kommunikationsutskottet 
- huvudansvarig för näringslivsutskottet 
- huvudansvarig för sportutskottet  

 

§56 Rätt att inlämna motioner och frågor till styrelsen har varje kårmedlem. 

 

§57 Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast klockan 12:00 åtta (8) dagar före 

årsmötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till 

beslut till årsmötet. Motionssvar behöver således inte bifogas till övriga handlingar till 

årsmötet. 
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§58 Fråga till styrelsen ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast 12:00 åtta (8) dagar före 

årsmötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt svar till årsmötet. Sedan frågan 

besvarats kan årsmötet uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan och styrelsens 

skriftliga svar ska föras in i protokollet. 

 

Närvaro, rösträtt, omröstning 

§59 Alla MediUms kårmedlemmar äger närvaro, yttrande, förslags och rösträtt på årsmötet. 
Styrelsen äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet, däremot gör övrig ledning och 
kårmedlemmar det. Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse. 
Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse. 

 

§60 Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 

sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än 

hälften en majoritet av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som 

erhållit flest röster. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

 

Valberedning 

§61 Det åligger valberedningen att föreslå personer för val på årsmötet. 

 

§62 Valberedningen består av minst tre (3) medlemmar varav en (1) är sammankallande. 

Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande. 

 

§63 Valberedningen bör anslå förslag på personer för val på stormötet sju (7) dagar innan 

stormötet. 
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Stormöte 

Allmänt 

§64 Stormötet är tillsammans med årsmötet MediUms högst beslutande organ. 

 

§65 Stormötet ska hållas under oktober månad. 

 

§66 Stormötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar som är närvarande. 

 

Kallelse mm 

§67 Stormötet sammanträder på kallelse av styrelsen. 

 

§68 Kallelse ska ske tio (10) dagar innan stormötet. 

 

§69 Kallelse ska ske genom anslag på MediUms officiella facebooksida.  

 

§70 Föredragningslistan och övriga handlingar ska finnas tillgängliga på MediUms officiella 
facebooksida senast sju (7) dagar före årsmötet. 

 

§71 Styrelsen ansvarar för att de frågor som ska behandlas av stormötet är beredda. 

 

§72 Frågor som inte upptagits i föredragningslistan vid utlysning av stormötet får inte 

behandlas om det inte särskilt anges i dessa stadgar att frågan ska behandlas på årsmötet. 

 

Protokoll 

§73 Vid stormötet ska beslutsprotokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker. 

 

§74 Protokollet från stormötet undertecknas av mötets ordförande, sekreterare samt de två 

(2) av stormötet utsedda justeringspersoner. 
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§75 Justerat protokoll från årsmötet ska offentliggöras senast fjorton (14) dagar efter 

årsmötet. Offentliggörandet av protokollet från årsmötet sker på MediUms officiella 
facebooksida samt på hemsidan.  

 

Ärenden 

§76 På stormötet ska följande frågor behandlas: 

● val av mötesordförande 

● val av mötessekreterare 

● val av två (2) justeringspersoner 

● fastställande av föredragningslistan 

● frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt 

● godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

● godkännande av balans och resultaträkning för föregående verksamhetsår. 

● revisorns revisionsberättelse 

● om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 

● frågor till styrelsen från kårmedlemmar 

● motioner av kårmedlemmar 

● propositioner från styrelsen 

● val av valberedning 

 

§77 Rätt att inlämna motioner och frågor till styrelsen har varje kårmedlem. 

 

§78 Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast klockan 12:00 åtta (8) dagar före 

stormötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till 

beslut till stormötet. Motionssvar behöver således inte bifogas till övriga handlingar till 

stormötet. 
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§79 Fråga till styrelsen ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast 12:00 åtta (8) dagar före 

stormötet, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt svar till stormötet. Sedan 

frågan besvarats kan stormötet uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan och 

styrelsens skriftliga svar ska föras in i protokollet. 

 

Närvaro, rösträtt, omröstning 

§80 Alla MediUms kårmedlemmar äger närvaro, yttrande, förslags och rösträtt på stormötet. 

Styrelsen äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet, däremot gör övrig ledning och 
kårmedlemmar det. Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse. 

 

§81 Omröstning på stormötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna 

sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än 

hälften av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest 

röster. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

 

Extra Årsmöte/Extra Stormöte  

§82 Styrelsen kan besluta att kalla till extra årsmöte/stormöte. Styrelsen ska kalla till extra 

årsmöte/stormöte om en tiondel av kårmedlemmarna så begär. 

 

§83 För extra årsmöte/stormöte gäller samma stadgar som för årsmöte/stormöte. Extra 

årsmöte/stormöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess utlysande. 

 

Stadgar 

§84 Förslag till stadgeändring ska finnas tillgängliga på MediUms officiella facebooksida senast 
tio (10) dagar före det årsmöte/stormöte som ska behandla frågan. 

 

§85 Beslut om förändringar av dessa stadgar fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på 

årsmötet/stormöte. 
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Stadgar för MediUm - Kårföreningen för studenter vid programmen för 

Journalistik, MKV samt Strategisk Kommunikation vid Umeå Universitet 

 

§86 Stadgeförändringar skall tillsättas Humanistiska sektionens styrelse för godkännande. 

 

Upplösning  

§87 Beslut om upplösning fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på två (2) på varandra 

följande årsmöten. 

 

§88 Om MediUm upplöses skall tillgångarna fonderas av Humanistiska sektionen till dess att 

en ny kårförening kan bildas med liknande inriktning. 

 

§89 Om en ny kårförening med liknande inriktning ej bildats inom två år från upplösandet 

tillfaller tillgångarna Humanistiska sektionen. 

 

§90 Beslut om upplösning skall tillställas Humanistiska sektionen och Umeå studentkår för 

kännedom. 
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