Sidan 1 av 3

Tid:

Tisdagen den 30 juni, kl. 10:00-11:00

Lokal:

S 41 c-huset, Campus Valla, Linköping

Närvarande:

Sofia Ritenius, Anika Ernvik, Tone Wernersson, Emma Linder, Josefin Stoor, Kim
Axelsson, Nathalia Thomzyck, Petter Palmqvist, Policarpio Bernerstedt, August
Goldhahn, Erik Stiegler, Johannes Stedt

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt

1.

Ärende, föredragande

Handl. nr.

Mötets
öppnande
1
Kårordförande Sofia Ritenius öppnade mötet kl. 10:16

2. Val
2 av mötessekreterare

Beslutades: att välja Anika Ernvik till mötessekreterare

3. Val
3 av justeringsperson

Beslutades: att välja Tone Wernersson till justeringsperson

4. Adjungeringar
4

August Goldhahn, Erik Stiegler, Johannes Stedt adjungeras in med närvaro- och
yttranderätt.

av föredragningslistan
5. Godkännande
5

5 SM17-19/20

Beslutades:
• Att godkänna föredragningslistan i sin helhet.

mötesprotokoll
6. Föregående
6
Beslutades: att lägga SM04, SM05, SM06, SM07, SM08, SM09, SM10, SM11, SM12, SM13,
SM14, SM15, SM16 till handlingarna
och meddelanden från styrelsens ledamöter
7. Rapporter
7
Punkten lämnas utan åtgärd.

8. Presidiebeslut
8

Punkten lämnas utan åtgärd.

9. Beslut per capsulam

Punkten lämnas utan åtgärd.
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och motionssvar
10. Propositioner
1
Punken
lämnas utan åtgärd.
0

beslutspunkter
11. Övriga
1
a)

Sektionsavtal
a.
Föredragare: Petter Palmqvist

11a SM17-19/20

Beslut:
• Emma Linder yrkar på följande förändringar:
att stryka ”enligt 3.4.3.” i punkt 3.3.7.
att ändra texten i punkt 5.2.4 från:
”Sektionen ska sprida information om möjligheten att bli studentrepresentant
samt i möjligaste mån tillgodose StuFF med studentrepresentanter vid
efterfrågan. Representanten måste godkännas av, samt teckna avtal med, StuFF.
Sektionen ska även sprida information om möjligheten att bli studentrepresentant
till studenterna på de utbildningar som listas under §2 Berörda utbildningar.”
till:
”Sektionen ska tillsammans med StuFF kartlägga vilka studentrepresentantplatser
sektionen ska täcka in, samt tillgodose StuFF med förslag på
studentrepresentanter, för de utbildningar som listas under §2 Berörda
utbildningar. Sektionen ska vid behov ge förslag på studentrepresentanter till
forum StuFF informerar om. Representanten måste godkännas av, samt teckna
avtal med, StuFF.”
•

Petter Palmqvist yrkar på att ge styrelsen 20/21 rätt till redaktionella ändringar
istället för sig själv.
Styrelsen beslutar att godkänna det framvaskade beslutsförslaget i sin helhet

•

12. Diskussionspunkter
2

Punkten lämnas utan åtgärd.

frågor
13. Övriga
3

Punkten lämnas utan åtgärd.

möte
14. Nästa
4

Onsdagen den 1 juli 2020

avslutande
15. Mötets
5

Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl. 10:22
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Undertecknas av

Anika Ernvik (Jul 1, 2020 10:21 GMT+2)

Tone Wernersson (Jul 1, 2020 10:54 GMT+2)

Sofia Ritenius

Anika Ernvik

Tone Wernersson

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag om nytt Sektionsavtal
Sektionsenheten fick i uppdrag under året att minska antalet avtal som skrivs mellan sektionerna och
styrelsen. Så under har vi, med hjälp av kårstyrelsen tagit fram ett nytt sektionsavtal som är en
sammanslagning av det gamla sektionsavtalet, frikurstilläggsavtalet samt medlemrekryteringsavtalet.
Detta för att förenkla framtida samarbete mellan styrelsen och sektionerna

Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Ersätta det gamla Sektionsavtalet, frikurstilläggsavtalet samt medlemrekryterings avtalet med
det nya sektionsavtalet nedan

•

Ge Petter Palmqvist rätt till redaktionella ändringar

_______________

Petter Palmqvist (Jun 30, 2020 15:54 GMT+2)

Petter Palmqvist

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
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Dokumentansvarig
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Fastställs av
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Sektionsavtal
Detta avtal syftar till att förstärka den nära kontakt som finns mellan Studentkåren för
utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet och sektionen angiven i detta
avtal. Det långsiktiga målet är att säkerställa god kvalitet på utbildningarna inom de områden StuFF
representerar, en god arbetsmiljö för StuFFs studenter och ett gott studentinflytande. Med detta
avtal regleras även ekonomiska utbetalningar till sektionen för de tidigare nämnda områdena samt
för frikurser och marknadsföringsmaterial. Detta avtal rör inte aktiviteter rörande mottagning.

1. Grundläggande information
1.1 Samarbetsavtal mellan StuFF och __________, nedan kallad Sektionen.
1.2 Avtalet gäller för: ________________ och ______________1.3 Sektionens bankuppgifter
Bank:
Clearingnummer:
Kontonummer:
PG-konto:
BG-konto:
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2. Berörda utbildningar
Sektionen intygar att de representerar nedan listade program-/masterutbildningar. Siffror hämtas ur
underlag för Linköpings universitets föregående års fastslagna årsredovisning.
Programutbildning

Helårsstudenter
(HST)
... HST

Ersättningsnivå:
... HST
Bidragsdetaljer finns under rubriken Ersättningsnivåer och utbetalning.
2.2 Frikurstillägg
Det här tillägget är för de sektioner som har valt att även representera fristående kurser. Tillägget
innebär att frikurser erbjuds samma stöd av sektionen som programstudenterna får. Detta fält är
tomt för dom sektioner som inte arbetar med frikurser i nuläget. Kontakta sams@stuff.liu.se för mer
information.
Berörda kurser
Sektionen intygar att de representerar nedan listade frikurserna. Siffror hämtas ur underlag för
Linköpings universitets senast fastslagna årsredovisning.
Frikurser

Helårsstudenter (HST)

[Antal HST]
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3. Medlemsrekrytering
Denna del gäller enbart vid samarbete gällande medlemsrekrytering och medlemshantering.
3.1 Medlemsavgifter
Under avtalsperioden gäller följande avgifter för medlemskap i sektionen och kåren:
●
1 termin: 150kr
●
1 år : 200kr
●
3 år : 540kr
●
5 år: 900kr
3.2 StuFFs åtaganden vid samarbete vid medlemsrekrytering
3.2.1. StuFF ska tillgodose sektionen med medlemslistor för att kunna kontrollera
kårmedlemskap samt göra medlemsutskick.
3.2.2. StuFF ska tillgodose sektionen med information om StuFF och StuFFs verksamhet
som ska spridas vid medlemsrekrytering.
3.2.3. Följa StuFFs Rutin för behandling av personuppgifter gällande hantering av
medlemssystemet.
3.3 Sektionens åtaganden vid samarbete vid medlemsrekrytering
3.3.1. Sektionen ska aktivt värva medlemmar till StuFF och sektionen.
3.3.2. Sektionen ska aktivt sprida information om StuFFs kärnverksamhet, varumärke samt
medlemsförmåner enligt StuFFs instruktioner.
3.3.3. Sektionen ska endast använda personuppgifterna till att kontrollera medlemskap samt i
syftet att göra utskick till sektionsmedlemmar.
3.3.4. Sektionen ska förvara och hantera personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen GDPR.
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3.3.5. Sektionen ska inte dela personuppgifter till tredje part. Om sektionen har behov av att
dela uppgifter med tredje part behöver ett separat avtal skrivas med StuFF där det framgår
tydligt vilka personuppgifter som kommer delas, till vilken eller vilka parter, varför det är
relevant att dela just de uppgifterna med den tredje parten i fråga samt uppdatera
kåremedlemskapets användarvillkor. Det behöver också vara tydligt under vilken tidsperiod
uppgifterna avses delas, hur de lagras under den tiden samt hur borttagningen av uppgifterna
går till när det inte längre finns ett tydligt behov att lagra dem.
3.3.6. Sektionen får inte använda personuppgifter till andra ändamål än de ovan nämnda.
3.3.7. Sektionen hör vid behov enligt 3.4.3 av sig till StuFF och efterfrågar ett utdrag ur
medlemsregistret. Då detta utdrag är statiskt och inte uppdateras löpande behöver sektionen
höra av sig på nytt om det finns behov för en mer uppdaterad lista.
3.3.8. För att få hantera personuppgifter som StuFF delar med sektionen behöver ett
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna upprättas och skrivas under.
3.3.9. Sektionen ska förse StuFF med den medlemsansvariges mailadress för enklare
kommunikation parterna emellan.
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4. StuFFs åtaganden
4.1 StuFF åtar sig att:
4.1.1. Kontinuerligt kalla Sektionen till relevanta möten med StuFF och/eller andra
sektioner för att främja samarbetet i aktuella frågor. Regelbundna möten ska hållas
med sektionsordföranden, utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud.
4.1.2. I möjligaste mån föra Sektionens talan inom Linköpings universitet för att
därigenom öka Sektionens inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö.
4.1.3. Finnas tillgängliga för sektionen för individuella möten och handledning vid behov.
4.1.4. Stödja Sektionen i deras arbete rörande arbetsmiljö och utbildningsbevakning.
4.1.5. Hjälpa Sektionen att sprida information om sådant som kan vara av intresse för
studenter vid Filosofiska fakulteten och/eller Utbildningsvetenskap.
4.1.6. Tillhandahålla Sektionerna relevanta handböcker och övrigt behjälpligt material.
4.1.7. Tillhandahålla Sektionen mall för avrapportering.
4.1.8. Minst en gång per termin tillse sektionsstyrelsen relevant utbildning, såsom
sektionsutbildning.
4.1.9. Betala ut ersättning i enlighet med avtalet.
4.1.10. Ha en tydlig länk till Sektionens webbplats på StuFFs webbplats.
4.1.11. StuFF ska tillgodose sektionen med information om StuFF och StuFFs verksamhet
som ska spridas vid informationskampanjer.
4.1.12. Betala ut 2500 kr till sektionen i marknadsföringsstöd, vilket innefattar ersättning
för tröjtryck samt ett allmänt marknadsföringsstöd.

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

AE

TW

Sidnummer
6(11)

Sektionsavtal

Rev
2020-06-23

Dokumenttyp

Avtal
Dokumentansvarig

Sektionsenheten
Fastställs av

Styrelsen

5. Sektionens åtaganden
5.1 Grundnivå
5.1.1. Det ska finnas ordförande och kassör i styrelsen, sektionen ska uppfylla krav för
en demokratisk förening, samt vara LUST-godkända.
5.1.2. Det ska finnas en utbildningsbevakare och ett arbetsmiljöombud i styrelsen.
Dessa två poster får inte tillträdas av samma person eller av sektionsordförande.
Dessa poster bör heller inte kombineras med andra poster.
5.1.3. Sektionen ska vara representerad av minst en styrelsemedlem i programråd (Filosofiska
fakulteten) eller Programmöte (Utbildningsvetenskap) för varje program som sektionen
representerar
5.1.4. Sektionen ska vara representerad vid minst hälften av alla möten med
studentsamverkansgruppen (SSG/GRU) för den institution som sektionen representerar. I
de fall en sektion representerar flera institutioner görs en överenskommelse med StuFF om
vilken studentsamverkansgrupp sektionen ska sitta i.
5.1.5. Sektionen får bara missa ett möte per termin arrangerade av StuFF. Med detta menas
möten inom varje område, inte det totala antalet möten StuFF kallar till. Det inkluderar, utan
att begränsas till; sektionsordförandemöten (SEKT/INSEKT), UB- och AMO-träffar.
Särskilda skäl för att inte närvara ska meddelas och godkännas.
5.1.6. Sektionen ska se till att studenter inom sektionens ansvarsområde erbjuds den
hjälp och det stöd som dessa behöver rörande arbetsmiljö och utbildningsfrågor.
Detta kan innebära att ta hand om enklare ärenden själv eller skicka vidare frågor
till StuFFs studentombud.
5.1.7. Sektionen ska veta vilka program/frikurser/Masterutbildningar sektionen
representerar enligt avtal, samt kartlägga hur man når ut med information till dessa.
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5.1.8. StuFFs länk och logga ska finnas på sektionens hemsida och Facebook, om
sådana finns.
5.1.9. Studenter engagerade i sektionsstyrelsen, vars verksamhet sträcker sig under
minst en termin, ska vara StuFF-medlemmar.
5.1.10. Kontaktuppgifter till ordförande, arbetsmiljöombud, utbildningsbevakare, en ansvarig
person för mottagningen och andra relevanta personer för StuFFs möten ska inrapporteras
till sin kontaktperson i StuFF vid postbyte samt vid behov. Nedanstående information ska
uppges; Post/uppdrag, för- och efternamn, LiU-ID, e-post, telefonnummer. Alla
personuppgifter lagras i enlighet med StuFFs GDPR-policy och raderas när de inte längre är
relevanta.
5.1.11. Sektionen ska informera om StuFFs funktion och uppmuntra studenterna att bli
medlemmar i kåren.
5.1.12. Sektionen ska bjuda in StuFF till sektionens föreningsstämma. Detta innefattar
exempelvis årsmöte, höstmöte, vårmöte och extrainsatta föreningsstämmor.

5.2 A-nivå
5.2.1. Sektionsstyrelsen ska delta vid relevanta utbildningar arrangerade av StuFF, om
inte särskilda skäl föreligger.
5.2.2. Utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud ska delta på utbildningstillfällen som
berör dessa poster om inte särskilda skäl föreligger.
5.2.3. Sektionen ska sprida information från StuFF om möjligheten att bilda listor till
kårvalet samt att rösta i kårvalet.
5.2.4. Sektionen ska sprida information om möjligheten att bli studentrepresentant
samt i möjligaste mån tillgodose StuFF med studentrepresentanter vid
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efterfrågan. Representanten måste godkännas av, samt teckna avtal med, StuFF.
Sektionen ska även sprida information om möjligheten att bli
studentrepresentant till studenterna på de utbildningar som listas under §2 Berörda
utbildningar.
5.2.5. Sektionen ska säkerställa att alla utbildningar i avtalet representeras av sektionen samt
förser dem med relevant information
5.2.6. Sektionen åtar sig att trycka StuFF-loggan på sektionströjor för styrelsen och det
utskott som utför mottagningen.
5.2.7. Studenter engagerade i sektionsverksamhet, vars verksamhet sträcker sig under
minst en termin, ska vara StuFF-medlemmar. För detta krav räknas exempelvis
fadderier, festerier samt andra utskott.
5.2.8. Utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud ska kontinuerligt under terminen
informera studenterna om deras arbete samt möjligheten att be dem om hjälp vid problem
eller frågor.
5.2.9. Utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud ska kontinuerligt under terminen
informera om studenternas rättigheter och skyldigheter samt informera studenterna om vad
de kan göra för att påverka sin utbildning.
5.3 B-nivå
5.3.1. Sektionens utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud ska, i samband med
möten med StuFF, kontinuerligt redogöra för de utbildnings- och
arbetsmiljöfrågor som sektionen driver. Det här gäller även om sektionen inte närvarar på
mötet.
5.3.2. Sektionen ska kartlägga strukturen för hur sektionen är representerad i
Programråd (Filosofiska fakulteten) eller programmöte (Utbildningsvetenskap). Denna
struktur bör säkra en bred representation från flera årskurser och sektionens
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utbildningsbevakare.
5.3.3. StuFF ålägger sektionen att vid minst ett tillfälle per termin anordna en
sektionsaktivitet för sektionens studenter där relevant information om StuFF
och om sektionen delges studenten. Det här gäller utöver mottagningsperioden.
5.3.4. Sektionen ska i samband med valfri sektionsaktivitet erbjuda studenterna att
teckna kårmedlemskap på plats. Detta kan ske med hjälp av StuFF och ska ske
minst en gång per termin. Det här gäller utöver mottagningsperioden.

5.4 C-nivå
5.4.1. Sektionen ska genomföra ett projekt per läsår med fokus på att utveckla antingen
sektionens arbete, arbetsmiljö- och utbildningskvalitén för de utbildningar som
sektionen representerar. Genomförande och resultat ska redovisas för, och
godkännas av, StuFF.
5.4.2. Sektionen ska bedriva ett strukturerat och kontinuerligt utvecklings- och
kvalitetsarbete för de utbildningar sektionen representerar genom att minst en
gång per termin utvärdera den egna verksamheten.
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6. Ersättningsnivåer och Utbetalning
6.1 Ersättning
6.1.1. Ersättningsnivåerna per termin, är enligt nedan.
•
Grundnivå: 1 000kr
•
A-nivå: 10kr per HST + Grundnivå (Totalt: ________ kr)
•
B-nivå: 15kr per HST + Grundnivå (Totalt: ________ kr)
•
C-nivå: 20kr per HST + Grundnivå (Totalt: ________ kr)
6.1.2. Tillägg vid frikurser
Ersättningen per termin enligt nedanstående.
▪ Frikursrepresentation:
Grundbelopp 1000 kr
•
25kr per HST (Totalt:
)
6.1.3. Tillägg vid samarbete gällande medlemsrekrytering enligt punkt 3. Medlemsrekrytering
Ersättning per medlem per termin enligt nedanstående
•
1 termin: 35kr
•
1 år: 70kr
•
3 år: 210kr
•
5 år: 400kr
6.2 Utbetalning
6.2.1. Ersättning utbetalas om Sektionen har uppnått alla krav.
6.2.2. Ersättning utbetalas om Sektionen har uppnått alla krav inom en nivå. För att få
ersättning på högre nivåer, krävs även att kraven för de lägre nivåerna är uppfyllda.
6.2.3. Utbetalning för sektionsnivå och frikurstillägg sker efter inkommen terminsrapport.
6.2.4. Enligt detta avtal förbinder sig StuFF att betala ut de till StuFF inkomna
sektionsmedlemsavgifterna samt ersättning senast ________ för höstterminen, samt senast
________ för vårterminen.
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7. Lista över datum i sektionsavtalet
Blå bakgrund innebär utbetalningar från kårstyrelsen till sektionen, grön bakgrund innebär att
sektionen ska skicka in något till kårstyrelsen övriga händelser saknar bakgrundsfärg.
Datum
Händelse
Juli/Augusti
Skriv på avtal
Oktober
Sektionsutbildning 1
17 December
Terminsrapport HT
31 Januari
Utbetalning Medlemsrekrytering HT
17 Februari
Sektionsnivå HT sätts
17 Mars
Utbetalning för sektionsnivå HT
April
Sektionsutbildning 2
17 Maj
Terminsrapport VT
Juni
Sektionsnivå VT sätts
7 Juni
Utbetalning Medlemsrekrytering VT
14 Juni
Utbetalning för sektionsnivå VT

8. Underskrifter

______________
Ordförande StuFF

__________________
Ordförande Sektionen

______________
Sektionens AMO

__________________
Sektionens UB
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