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Datum: söndagen den 22 september 2019  

Tid kl 13:00-17:00 

Lokal: T1, C-huset, Campus Valla 

  
 

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på 
Förenade Filosofers initiativ   
Magnus Holm Ja  
Armin Ehrenwall   
Hampus Jenå Ja  
Alicia Lihammar Ja  
Simon Pugliano Ja  
Amanda Larsby Ja  
Victoria Nilsson Ja  
Cornelia Nuamu Ja  
Filip Lindevall   
Agnes Alm Ja  
Sofia Fardmark   
Aniara Ulfsdotter Ja  
Jessica Lindgren   
Emma Frid Eriksson   
Emma Hjalmarsson Ja  
   
Lärarlistan   
Alfred Norén   
Anton Springmann   
Kim Axelsson   
Malin Grönroos Ja  
Henrik Bademo   
Rasmus Wramner Ja  
Erik Håkansson Ja  
Irma Hamzic   
   
Socialdemokratiska studenter   
Emilia Jonsson Ja  
Anton Johansson Ja 1-6 
Sara Tegnlöv   
Anton Karlsson Ja  
Henrik Svensson   
Frida Stark   
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Martin Storkamp Ja  
Astrid Hultenius   
August Magnusson   
Rasmus Karlsson Ja  
Erica Nårdin   
Freja Heinerud   
Jakob Segerlind Ja  
Oscar Vines Ja  
Andreas Bergström   
Therese Svärd   
   
Närvarande styrelsemedlemmar   
Sofia Ritenius Ja  
Anika Ernvik   
Tone Wernersson   
Frida Myrén Ja  
Emma Linder Ja  
Kim Axelsson Ja  
Petter Palmqvist   
Josefin "Lilla" Stoor   
Leo Karlsson   
Policarpio Bernerstedt   
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Föredragningslista 
 

Ärendeordning 
Punkterna behandlas i följande ordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

Punkt Ärende Handl. nr. 

1)  Mötets öppnande 
Klara Bladh öppnar mötet kl 13:01 

 

2)  Val av mötessekreterare 
Beslutades: att välja Sofia Ritenius till mötessekreterare 

 

3)  Justering av röstlängd 
Röstlängden justeras till 19 röstande 
13:09 till 20 röstande 

 

4)  Val av två justerare tillika rösträknare 
Beslutades: att välja Erik Håkansson och Rasmus Karlsson till justerare tillika 
rösträknare 

 

5)  Mötets stadgeenliga utlysande 
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst 

 

6)  Adjungeringar 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

7)  Fastställande av föredragningslista 
Klara Bladh yrkar på att ändra i punkt 14 från 2018/2019 till 2019/2020 
Beslutades: att godkänna yrkandet 

     Beslutades:  att godkänna den framvaskade föredragningslistan 
 

7 FP01-19/20 

8)  Tidigare mötesprotokoll 
 
Beslutades: att lägga FP01-18/19, FP02-18/19, FP03-18/19, FP06-18/19, FP09-18/19 
och FP11-18/19 till handlingarna 
 
Mötet ajournas till 13.20 

 

9)  Information från styrelse och utskott  

a) Information från Styrelsen 
Medlemsantal just nu: 1533 (varav 75 flersårmedlemskap) 
Sedan verksamhetsårets start har vi konkretiserat och planerat inför året, haft semester 
och efter det kommit igång mycket väl med arbetet. Hittills har det varit många 
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intensiva veckor med mottagning och medlemsvecka. 
I övrigt så meddelar styrelsen att fest-rabatterna äntligen är igång igen samt upplyser 
om datum för medlemsvecka (v.40), utbildningsvecka (v. 42) samt sektionsutbildningar 
(4/11 i Linköping och 7/11 i Norrköping).  
StuFF tillsammans med LinTek, Consensus och studentkortet arrangerade nyligen 
CampusKampen som vi också vann! Och StuFFs litteraturstipendie går nu att söka, 
1500 kr per person till två personer för kurslitteratur. Kårordförande redovisar kort om 
vad som händer på LiU, bland annat rörande utrymningar som skett under början av 
HT, nyrekrytering av rektor samt de nya institutionernas process. 
 
Styrelsen besvarade också ett par frågor som kommit in från FUM, bland annat om 
sitautionen med cykelvägar och cykelparkering på campus Valla som upplevs som 
ohållbar och otydlig. SAc jobbar redan med frågan och det har varit uppe på ett 
campusråd men kommer fortsätta diskuteras. 

b) Information från Valberedningen 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

c) Information från Valrådet 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

10)  Propositioner   

a)  Budgetrevidering - medlemsförmåner 
Föredragande: Frida Myrén 
 
Frida Myrén yrkar på att lägga till ytterligare 9000 kr till budgetposten i syfte att 
medfinansiera inköp av iPads som behövs för att fest-rabatterna ska fungera.  
 
Mötet ajourneras till 14:11 
 
Förenande filosofers initiativ gör en protokollsanteckning: 
” FFI anser att informationen kring propositionen borde delgivits oss i kårfullmäktige 
tidigare och att ett avtalsutkast borde presenterats i samband med propositionen.” 
 
Beslutades: att godkänna yrkandet 
Beslutades: att godkänna den framvaskade propositionen i sin helhet 

10a FP01-19/20 

b)  Budgetrevidering - utbildning 
Föredragande: Emma Linder 
 
Beslutades: att godkänna propositionen i sin helhet 

10b FP01-19/20 

c)  Ändring av HP-punkt 
Föredragande: Emma Linder 

 
Beslutades: att godkänna propositionen i sin helhet 

10c FP01-19/20 
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11)  Interpellationer 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

12)  Motioner 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

13)  Val av talmanspresidium för verksamhetsåret 2019/2020  

a)  Val av vice sekreterare 
Beslutades: att vakantsätta posten 

 

14)  Val av fullmäktiges utskott för verksamhetsåret 2018/2019 
Mötet ajourneras till 14:40 
Diskussion:  
S-studenter kommer kunna nominera 2 till valrådet och minst en till valberedningen 
men inte till detta möte 
FFI vill också ha ett internt list-möte innan de kan nominera men de garanterar att 
sedan ha en lösning 
Talman kommer kontakta valberedningens förra ordförande för hjälp att sprida bland 
HR-studenter samt StuFFs kommunikatör och medlemskoordinator för hjälp att ta fram 
annons rörande dessa poster. 

 

a)  Val av valrådets ordförande 
Beslutades: att vakantsätta posten 

 

b)  Val av valrådets ledamöter 
Beslutades: att vakantsätta posterna 

 

c)  Val av valberedningens ordförande 
Beslutades: att vakantsätta posten 

 

d)  Val av valberedningens ledamöter 
Beslutades: att vakantsätta posterna 

 

15)  Övriga val  

a)  Val av sakrevisor (1) för verksamhetsåret 2019/2020 
Beslutades: att vakantsätta posten 

 

16)  Diskussionspunkter  

17)  Entlediganden  

a)  Astrid Hultenius, FUM 
Beslutades: att entlediga Astrid Hultenius från sitt uppdrag i Fullmäktige 

 

b)  Armin Ehrenwall, FUM 
Beslutades: att entlediga Armin Ehrenwall från sitt uppdrag i Fullmäktige 
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c)  Kim Axelsson, FUM 
Beslutades: att entlediga Kim Axelsson från sitt uppdrag i Fullmäktige 

 

18)  Övriga frågor  

19)  Nästa möte 
Diskussion: 
Mötestider för hela året, inklusive kårvalet gås igenom och frågan om vilket campus 
FUMs möten bör vara på diskuteras. 
Det är upp till talman att avgöra vilket campus, FUM skickar som medskick att ett till 
två möten per år bör vara i Norrköping. 
 
Beslutades: att fastslå Fulläktiges mötestider samt StuFFs Kårvals-datum för 
verksamhetsåret 19/20 enligt följande: 

 
Okt Onsdagen 30/10 FUM, för ansvarsbefrielse. Kvällstid. 
Nov [Preliminär] onsdagen 20/11 bara om posterna i valråd och valberedning 

ej tillsatts tidigare. Kvällstid. 
Dec Onsdagen 11/12, För valinstruktioner & mottagningspolicy. Kvällstid. 
Jan Inget sammanträde 
Feb Lördagen 15/2 Workshop inför styrdokument 20/21 + FUM. Dagtid 
Mars [Preliminär] Lördagen 21/3 Speed-dejting (FUM träffar kandidater) 

Dagtid 
 
Lördagen 28/3 ValFUM. Dagtid. 

April 15-22/4 KÅRVAL 
 
Lördagen 25/4 DokFUM (+ eventuellt fyllnadsval) + vanligt FUM för 
valprotokoll. Dagtid. 

Maj [Preliminär] Onsdag 20/5 Eventuellt fyllnadsval. Kvällstid. 
 

 

20)  Mötets avslutande 
Klara Bladh avslutar mötet kl 15:00 

 

 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Klara Bladh, talman 
 

Sofia Ritenius, mötessekreterare 

_________________________________ _________________________________ 
Erik Håkansson, justeringsperson Rasmus Karlsson, justeringsperson 

 
 
 
 
 

Klara Bladh (10 okt 2019)

Erik Håkansson (18 okt 2019) Rasmus Karlsson (29 okt 2019)
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Under budgetpost 4002 finns det 50000 kronor för festrabatter för StuFF-medlemmar. LinTek 

har inlett ett samarbetsavtal med Kårservice AB som ger deras medlemmar matrabatt på den 

mat som Kårservice tillhandahåller i deras restauranger. Detta samarbete är något som vi i 

styrelsen ser som bra studentnytta och vill därför inleda ett liknande samarbete med Kårservice 

AB. Om vi ingår i detta samarbetsavtal beräknas kostnaden för StuFF under läsåret 19/20 landa 

på 38000 kr, vilket ger medlemmar 10% rabatt på maten som Kårservice tillhandahåller.  Därför 

behöver vi revidera budgetposten 4002 – Rabatter för festverksamhet, så att den posten täcker 

kostnaden för detta samarbete. Vi vill också lägga till en marginal om 2000 kr. Den totala 

summan för budgeterad kostnad landar då på 90000 kr. Vi vill också döpa om budgetposten till 

Rabatter Kårservice då det inte längre är endast festrabatter som bekostas därifrån. 

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att 

• Ändra den budgeterade kostnaden för budgetpost 4002 från 50000 kr till 90000 kr 

• Ändra namnet på budgetpost 4002 från Rabatter för festverksamhet till Rabatter Kårservice 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

__________________________ 

Styrelsen genom Frida Myrén 

frida myrén (2 sep 2019)
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Proposition om budgetrevidering för utbildning 

 
Under budgetpost 4420 finns det 7000 kronor för utbildningsutskottet och under budgetpost 4430 
finns 2000 kronor för informationsarbete för utbildningsområdet. Utbildningsutskottet är vilande 
under 2019 och även om utbildningsutskottet tas upp igen 2020 behöver de inte 7000 kronor fram 
till 30 juni. Utbildningsutvecklarna kommer hålla en utbildningsvecka vecka 42 och budgeten för 
informationsspridning är för liten för att räcka för utbildningsveckan samt för 
informationsspridning resten av året. 
 
Vi vill flytta 5000 kronor från budgetpost 4420 till 4430. Då kommer utbildningsutskottet har 2000 
kronor från 1 januari till 30 juni och arbetet med utbildningsveckan samt informationsspridning 
resten av året kommer ha en budget på totalt 7000 kronor. 
 
Därför föreslås fullmäktige besluta att 

• Flytta 5000 kronor från budgetpost 4420 till 4430 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

__________________________ 

Styrelsen genom Emma Linder 

Emma Linder (2 sep 2019)
Emma Linder
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Proposition om ändring av HP-punkt 

 

Vi i styrelsen har insett att arbetet med HP-punkterna Frikurser och mastersprogram och Utreda intresse 
för mottagningen är större än bara de två punkterna. StuFF behöver ta ett bredare och mer långsiktigt 
tag om studenter på fristående kurs och Masterprogram utan sektionstillhörighet. Vi har tagit del av 
tidigare års utredningar kring dessa problem och insett att StuFF måste ta fram en struktur för att 
slippa att vart femte år göra en ny utredning om hur kåren ska hantera dessa studenter. 
 
Därför föreslås fullmäktige besluta att 

• Ta bort punkterna Frikurs och mastersprogram och Utreda intresse för mottagning ur 
Handlingsplanen 19/20 

• Lägga till punkten Fristående kurs och mastersprogram utan sektionstillhörighet i 
Handlingsplanen 19/20 

• Ge Styrelsen rätt till redaktionella ändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Styrelsen genom Emma Linder 
 
  

Emma Linder (2 sep 2019)
Emma Linder
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Fristående kurs och mastersprogram utan sektionstillhörighet  
 
Det är idag en svårighet för StuFF att nå ut till studenter på fristående kurser samt mastersprogram 
utan sektionstillhörighet. Under verksamhetsår 07/08 och 13/14 gjordes utredningar om fristående 
kurser och mastersprogram för att hitta en lösning. Verksamhetsår 16/17 genomfördes även en 
utredning om StuFF skulle ha ett eget utskott som anordnar mottagning för studenter på fristående 
kurs. Utredningarna i sig har varit grundliga och tydliga, men har inte lett fram till ett långsiktigt 
hållbart arbete då vi elva år senare har samma problem med att nå ut till dessa studenter och att vi 
inte har möjlighet att ge dem en mottagning.  
 
Med grund i de tidigare utredningarna vill StuFF under verksamhetsåret 19/20 ta fram en långsiktig 
plan för hur StuFF ska hantera dessa studenter och få in det som en del av organisationen. En del av 
den långsiktiga planen är att lägga in fortsatt utvecklingsarbete som en punkt i verksamhetsplanen 
framöver. Det är viktigt för kåren att dessa studenter vet om att StuFF finns och att de vet om sina 
rättigheter. Arbetet kommer även innebär att StuFF kommer att uppmuntra fler sektioner att knyta 
an fler frikursstudenter. För att sektionernas arbete ska fungera behöver de få verktyg för att de ska 
kunna lyckas med sitt uppdrag. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

● Knyta an fler mastersprogram och fristående kurser till redan existerande sektioner 

● Granska och utveckla strukturen för hur StuFF når ut till frikursstudenter 

● Utreda intresset och möjligheterna att ge fler frikursstudenter en mottagning 

• Ta fram en långsiktig plan för hur StuFF ska hantera frikursstudenter och studenter på 
mastersprogram utan sektionstillhörighet. 
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