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1. Beskrivning 

Handläggningsordningen anger former och kriterier för utdelandet av utmärkelsen Årets vän till 
Umeå universitet. Denna utdelas årligen i samband med Kunskapsnoden, förutsatt att en 
tillräckligt förtjänt mottagare finns. 

 

2. Bakgrund 

Årets vän till Umeå universitet är en utmärkelse som har instiftats av Umeå universitet för att 
främja samverkan mellan Umeå universitet och externa aktörer, samt för att synliggöra Umu-
andan. Utmärkelsen går till en extern person som gjort något bra tillsammans med Umeå 
universitet i vår Umu-anda, det vill säga verkat för öppenhet och samarbete över gränser. 
Samarbetet ska ha bidragit till ömsesidig nytta då vi tror på styrkan av att skapa tillsammans. 

 
I följande regler har samverkansperspektivet integrerats i dokumentet. På grund av dokumentets 
innehåll och natur har student-, arbetsmiljö-, tillgänglighets- och hållbarhetsperspektivet samt 
internationella perspektiv inte integrerats i dokumentet. Styrdokumentet bedöms inte få några 
konsekvenser för jämställdheten vid Umeå universitet. 

 

2.1. Periodicitet och kriterier 
• Utmärkelsen årets vän delas ut varje år, förutsatt att en tillräckligt förtjänt mottagare finns. 

• Som kriterium ska gälla att mottagaren har gjort ”något bra tillsammans med Umeå universitet 
i vår Umu-anda, det vill säga verkat för öppenhet och samarbete över gränser. Samarbetet ska 
ha bidragit till ömsesidig nytta, då vi tror på styrkan av att skapa tillsammans”. 

• Mottagare kan exempelvis vara en före detta student, någon från ett annat universitet eller någon 
som är verksam inom privat, offentlig eller ideell sektor. 

• Samarbetet ska ha ägt rum under de tre senaste åren. 
 

2.2. Nominering 
• Universitetsledning, fakulteter, Lärarhögskolan vid Umeå universitet, Universitetsbiblioteket, 

respektive studentkårer vid Umeå universitet äger rätt att föreslå mottagare av utmärkelsen. 

• Nomineringstiden sträcker sig från den 1 oktober tom den 31 oktober året innan utmärkelsen 
delas ut. 

• Tillsammans med nomineringen ska det finnas en motivering om max 200 ord till varför den 
föreslagna personen har gjort sig förtjänt av utmärkelsen. 

 

2.3. Kommitté 
En kommitté med nedanstående sammansättning utser mottagare av utmärkelsen på basis av 
de nomineringar som inkommit. Kommittén formulerar även den officiella motiveringen. 
 
- En representant för universitetsledningen (ordförande). 
-  En av de av regeringen utsedda ledamöterna i universitetsstyrelsen (mandatperiod i 

kommittén löper ut samtidigt som mandatperioden i universitetsstyrelsen). 
- Kommunikationschefen. 
- Enhetschefen vid Enheten för forskningsstöd och samverkan. 
- En representant för vardera fakulteten (utsedd av dekan för en mandatperiod på fyra år). 
- En student som utses gemensamt av studentkårerna.  
 
Fakultetsrepresentanter föreslås av respektive kanslichef. Sammansättningen av kommittén 
ska beakta genus och mångfald. Kommittén fastställs av rektor. Kommittén ska beakta genus 
och mångfald vid förslag av mottagare av utmärkelsen. 
  
Enheten för forskningsstöd och samverkan ansvarar för sekreterarstöd och samordnare för 
kommitténs arbete. 
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2.4. Utdelning 
• Utmärkelsen delas ut årligen i samband vid Kunskapsnoden. 

• Utmärkelsen delas ut av rektor. 
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