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Tid:

Fredag den 8e februari 2019, 10:00-12:00

Lokal:

Wallenberg, Kårallen

Närvarande:

Sofia Ritenius, Patrik Nilsson, Klara Bladh, Emma Linder, Mikael Hållander,
Josefin Stoor, Andreas Norén, Hugo Samuelsson

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt

Ärende, föredragande

1.

Mötets öppnande

Handl.nr.

Mötet öppnades 10:01
2.

Val av mötessekreterare
Beslutades: att välja Patrik Nilsson till mötessekreterare

3.

Val av justeringsperson
Beslutades: att välja Klara Bladh till justeringsperson

4.

Adjungeringar
Punkten lämnades utan åtgärd

5.

Godkännande av föredragningslistan

5 SM12-18/19

Att lägga till:
10a) Beslutsförslag budgetrevideringar
10b) Diskussionsunderlag effektivisering av arbete
Beslutades:
• Att godkänna den framvaskade föredragningslistan i sin helhet
6.

Föregående mötesprotokoll
Punkten lämnades utan åtgärd

7.

Rapporter och meddelanden från styrelsens ledamöter
Punkten lämnades utan åtgärd

8.

Presidiebeslut
Punkten lämnades utan åtgärd

9.

Beslut per capsulam
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Punkten lämnades utan åtgärd
10.

Propositioner och motionssvar
a) Beslutsförslag budgetrevideringar
Tilläggsyrkande: bilaga 1
Yrkande: Konsekvensändra propositionen
Yrkande: Hugo yrkar på -4000 till förbruknings inventarier, -4000 på it-system
för signeringstjänsten
Yrkande: ta bort excelfilen
Beslutades: Att godkänna det framvaskade beslutsförslaget med samtliga
yrkanden till propositionen
b) Diskussionsunderlag effektivisering av arbete

10a SM12 – 18/19

10b SM12- 18/19

Beslutades: Att godkänna diskussionsunderlaget i sin helhet
11.

Övriga beslutspunkter
a) Beslutsförslag gällande riktlinjer för sektionsutvecklande projekt

11a SM12- 18/19

Beslutades: Att godkänna det reviderade dokumentet
b) Beslutsförslag Eventutskottet

11b SM12- 18/19

Beslutades: Att låta eventutskottet vara vilande 2019
c) Beslutsförslag Stubin

11c SM12- 18/19

Beslutades: Att låta stubin vara vilande 2019
d) Beslutsförslag sektionsnivå LiUPhD

11d SM12- 18/19

Beslutades: Att fastställa den föreslagna sektionsnivån
12.

Diskussionspunkter
Punkten lämnade utan åtgärd

13.

Övriga frågor
Punkten lämnades utan åtgärd

14.

Nästa möte
Förslag: 8 mars 10-12
Beslutades: Att godkänna enligt förslaget

15.

Mötets avslutande
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Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl 10:17

Undertecknas av

___________________
Sofia Ritenius
Ordförande

Patrik Nilsson
Patrik
Nilsson (2 apr 2019)
__________________

Patrik Nilsson
Sekreterare
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____________________
Klara Bladh
Justeringsperson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 6 februari 2019

Efter diskussioner med olika ledamöter samt diskussionen under halvårsavstämningen har jag
kommit fram till de siffror som finns på nästa sida.
Att vi reviderar budgeten är mestadels utifrån hur året har sett ut hittills där några budgetposter inte
stämmer överens med hur verksamheten har sett ut eller hur den har fallit ut rent ekonomiskt.
Följande poster som ska revideras kommer att ge ett förändrat slutresultat i budgeten istället för 668431 kr blir det – 586531 kr. Det som skall sägas är att siffrorna från medlemssystemet inte är
riktigt färdiga än då vi inväntar andra delen av medlemssystemet och dess kostnad.
Därav föreslås Styrelsen att besluta:
• Lägga fram följande proposition till fullmäktige
• Ge Patrik Nilsson rätt till redaktionella ändringar

Patrik Nilsson
Patrik Nilsson (2 apr 2019)

Patrik Nilsson

StuFF
Kårallen, Universitetet
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www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 6 februari 2019

Under året har vi i styrelsen haft bra koll på ekonomin gemensamt och framförallt en tydlig bild över
hur den har sett ut. Vi har tillsammans med ekonomitjänsten fått olika indikationer på hur de olika
posterna går både i jämförelse med förra året men även huruvida vi kommer använda mer utav de
olika posterna som kommer att presenteras.
En tydlig sak är att en del poster inte har fått plats inom ramen för vår verksamhet såsom näringsliv
då vi inte har haft någon ledamot i styrelsen som jobbat med det. Så det gäller både utgifter och
intäkter. Vidare har vi exemplet gällande kårrabatter till fester. Då vi inte har haft någon möjlighet
att ha ett system för detta under året så är vår ambition att använda de pengarna där de kommer till
gagn istället. VKO har tillsammans med de andra 3 kårerna jobbat för att lösa detta och är just nu
inne i en process där vi jobbar för att allt ska vara klart inför HT19. Vi kommer att få in öronmärkta
pengar för både amo-veckan och medlemssystemet, dock är inte medlemssystemet med i denna
budgetrevidering då allting inte är fullt klart med uträkningar för hela den processen.
Saker som hållbart engagemang som redan genomförts revideras, likt allt som skett under
mottagningen i höstas där det inte kostade mer än vad det gjorde.
Saker som läggs till i budgeten är budgetposter som vi sett bör utökas eller saker som redan har
utökats. Där vi har saker som har landat på vårt år från förgående år som vi försökt göra en lagom
fördelning men det måste nu revideras därefter.
Vi har även saker som redan varit uppe i FUM såsom sektionsutbildning, strategiska
föreningssatsningar, telefonkostnader som inte stämde överens med lagd budget osv.
I bilagan följer post för post det som vi behöver revidera.
Sammanlagt blir det en förändring i det slutliga resultatet från -668431 kr till -586531 kr.
Fullmäktige föreslås därav besluta att:
•

Genomföra budgetrevideringar enligt bilaga

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

Patrik Nilsson
Patrik Nilsson (2 apr 2019)

Styrelsen genom Patrik Nilsson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 6 februari 2019

Under året har vi i styrelsen haft bra koll på ekonomin gemensamt och framförallt en tydlig bild över
hur den har sett ut. Vi har tillsammans med ekonomitjänsten fått olika indikationer på hur de olika
posterna går både i jämförelse med förra året men även huruvida vi kommer använda mer utav de
olika posterna som kommer att presenteras.
En tydlig sak är att en del poster inte har fått plats inom ramen för vår verksamhet såsom näringsliv
då vi inte har haft någon ledamot i styrelsen som jobbat med det. Så det gäller både utgifter och
intäkter. Vidare har vi exemplet gällande kårrabatter till fester. Då vi inte har haft någon möjlighet
att ha ett system för detta under året så är vår ambition att använda de pengarna där de kommer till
gagn istället. VKO har tillsammans med de andra 3 kårerna jobbat för att lösa detta och är just nu
inne i en process där vi jobbar för att allt ska vara klart inför HT19. Vi kommer att få in öronmärkta
pengar för både amo-veckan och medlemssystemet, dock är inte medlemssystemet med i denna
budgetrevidering då allting inte är fullt klart med uträkningar för hela den processen.
Saker som hållbart engagemang som redan genomförts revideras, likt allt som skett under
mottagningen i höstas där det inte kostade mer än vad det gjorde.
Saker som läggs till i budgeten är budgetposter som vi sett bör utökas eller saker som redan har
utökats. Där vi har saker som har landat på vårt år från förgående år som vi försökt göra en lagom
fördelning men det måste nu revideras därefter.
Vi har även saker som redan varit uppe i FUM såsom sektionsutbildning, strategiska
föreningssatsningar, telefonkostnader som inte stämde överens med lagd budget osv.
I bilagan följer post för post det som vi behöver revidera.
Sammanlagt blir det en förändring i det slutliga resultatet från -668431 kr till -586531 kr.
Fullmäktige föreslås därav besluta att:
•

Genomföra budgetrevideringar enligt bilaga

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

Patrik Nilsson
Patrik Nilsson (2 apr 2019)

Styrelsen genom Patrik Nilsson
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Revideringar
Minskning av kostnader och intäkter
3530/3590 Närlingsliv
4002 Medlemsrabatter fest
4020 Näringslivsprojekt
4021 Medlemsrekryterande ev
4211 Kravaletten förhäng
4212 Stuffiaden
4213 Märkesbacken
4214 Kalasmottagningen
4420 Utbildningsutskottet
4510 Marknadsföringsstöd
4540 Sektionsutbildning
4550 Samarbeten sekt
4601 Utb studrep
5005 Profilkläder styrelsen
5009 Diplom
5054 Studentkonsultation

Nuvarande budget Revidering
Ny budget
65000
-60000
5000
-50000
50000
0
-25000
25000
0
-17000
15000
-2000
-20000
7000
-13000
-10000
5000
-5000
-9000
2500
-6500
-4000
2500
-1500
-7000
5000
-2000
-85000
25000
-60000
-63000
26500
-36500
-10000
6000
-4000
-5000
5000
0
-16000
3000
-13000
-9300
7400
-1900
-26000
26000
0

TOTALT

-265300

150900

-140400

Ökning av kostnader och intäkter
3403 Arbetsmiljöarbete
4120 Tacksittning
4216 Mottagningsamordnares
4320 Arbetsmiljö projekt
4611 Medlemsmöten
5050 Telefonkostnader

75000
-70000
-2600
-5000
-2500
-36000

30000
-5000
-1400
-30000
-1500
-13000

105000
-75000
-4000
-35000
-4000
-49000

5052 Förbrukningsmaterial
5053 Förbrukningsinventarier

-10000
-10000

-4000
-12000

-14000
-22000

5070 Strategisk föreningssatsning
6990 Övriga kostnader f.ö år

-10000
0

-20000
-11000

-30000
-11000

7214 Arvoden studenrepresentanter

-97500

-2500

-100000

-168600

-70400

-239000

TOTALT

Balans i ursprunglig
budget:

Summa av
Balans i ny
gjorda
budget
revideringar:
-668431
80500
-587931
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 5 februari 2019

FUM har, efter en diskussion på januarimötet, bett oss i styrelsen sammanställa ett
diskussionsunderlag med bakgrund och frågor rörande olika bromsklossar i verksamheten, speciellt
då sådant som sker i samarbetet mellan FUM och styrelse som vi anser bör effektiviseras.
Under den inledande diskussionen på FUM lyftes många bra tankar och sedan hölls en snarlik
diskussion på ett DM med styrelsen och vi har sedan sammanfattat detta i detta diskussionsunderlag.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
• Lägga fram det bifogade diskussionsunderlaget till fullmäktige
• Ge Hugo Samuelsson och Sofia Ritenius rätt till redaktionella ändringar

Hugo Samuelsson (2 apr 2019)
__________________________________

Styrelsen genom Hugo Samuelsson och Sofia Ritenius
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Kårallen, Universitetet
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 5 februari 2019

Under januarimötet hade styrelsen och fullmäktige en diskussion om det gemensamma arbetet och
hur det skulle kunna förändras för att uppnå en högre effektivitet i organisationen. Styrelsen tog på
sig att diskutera vad som gör att verksamheten ibland inte flyter på, vilket har resulterat i detta
diskussionsunderlag.
Styrelsen upplever att det finns en viss brist på flexibilitet i organisationen, men särskilt hänseende
till att det händer mycket olika saker som påverkar verksamheten och möjligheten att genomföra
vissa former av arbete. Styrelsen önskar en större följsamhet och flöde i organisationen. Nedan
kommer några av de största områdena där det upplevs att det kan bli ineffektivt.

StuFFs näst högsta styrdokument är budgeten. De risker som finns med det nuvarande upplägget är
att det är svårt att göra förändringar inom budgeten - det är en lång process som gör att pengar
ibland kan brinna inne istället för att omfördelas där de behövs. Det har etablerats en viss
rörelsefrihet i budgeten för verksamhetsåret 18/19, men styrelsen tror att en större rörelsefrihet
skulle vara mer fördelaktigt. Denna rörelsefrihet skulle då innebära att man inom vissa
resultatenheter kan omfördela pengar på ett sådant sätt att det förväntade rörelseresultatet inte
utökas, dvs man går inte mer minus än planerat. Det skulle kunna finnas resultatenheter där
revideringar inte får förekomma, såsom arvoden eller förmåner, och resultatenheter såsom
utbildning, arbetsmiljö och mottagning, där en större flexibilitet kan vara motiverad då arbetet är
beroende av sektionerna. Tanken är alltså att styrelsen inom ett visst område kan omfördela pengar
men att området i helhet ska ha samma resultat i slutet, detta så att FUM inte förlorar den väldigt
konkreta styrningen som budgeten utgör. Sen tror vi att det är fördelaktigt att ha kvar den
rörelsefrihet som finns idag överlag i budgeten.
•

Vad tror ni om denna utökade rörelsefrihet?

Styrelsen upplever att det är många möten och att dessa möten förknippas med en stor arbetsbörda.
Inte sällan finns det behov av att reagera på inkomna handlingar, och många gånger har styrelsen
egna handlingar som ibland uppkommer på grund av en viss rigiditet i organisationen. Styrelsen
håller med fullmäktige om att mötena upplevs som ineffektiva, då det ofta förekommer oproduktiva
diskussioner om relativt små saker. Ett annat förbättringsförslag är att styrelsen planerar hela
verksamheten för verksamhetsåret, inklusive de delar som ligger på fullmäktiges utskott, vilket skulle
innebära en bättre röd tråd i verksamheten och i arbetsbelastningen. Om det görs en tydlig
årsplanering utefter verksamhetens behov och den ambitionsnivå som FUM vill ha tror styrelsen att
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 5 februari 2019

sannolikheten att deltagandet på möten blir högre. Under verksamhetsåret har det ibland varit nära
att fullmäktigemöten uteblivit på grund av för få antal anmälda och inställda möten innebär att
viktiga beslut som påverkar verksamheten inte kan fattas.
•
•
•
•

Vill ni ha färre möten? Hur ska möten vara upplagda för maximalt deltagande?
Vad för typ av beslut ska fattas på mötena för att minska mötets arbetsbörda?
Vilka beslut kan prioriteras bort från fullmäktigemöten?
Vill ni att styrelsen planerar hela organisationens verksamhetsår?

Styrningen och ansvarsfördelningen i organisationen upplevs också som en försvårande faktor.
Redan förra verksamhetsåret upplevde styrelsen en spretighet och brist på ordning i
styrdokumenten, exempelvis: det finns åsikter i instruktioner för styrelsen och i verksamhetsplanen,
vilka passar bättre i åsiktsprogrammet. Ett annat exempel är en mängd av de policies som reglerar
verksamheten, av vilka många är mycket operativa i sin karaktär och fyllda av detaljer. Både
spretigheten i innehållet och var nånstans ansvaret ska ligga leder till att det blir svårt att få en
verksamhet som flyter på ett smidigt sätt.
Ett förslag på lösning är att dels:
1. Ändra ansvarsfördelningen mellan styrelsen och fullmäktige, dvs vem som ska bestämma
vad. Detta förslag innebär att operativt relaterade frågor ligger på styrelsen och strategiska
frågor ligger på fullmäktige.
2. Om en förändring i ansvarsfördelningen sker så gör styrelsen en tätare rapportering av vad
som sker inom verksamheten där det både ska finnas en rapportering kring verksamheten
som bedrivs samt en ekonomisk rapportering av verksamheten.
Ett annat förslag är att de dokument om FUM beslutar om idag fortsätter ligga på FUM men man
ger styrelsen (i några år framöver eventuellt?) uppgift att se över dokumenten och skriva om så att
policy är mer allmänt och brett och därför inget som behöver revideras om något i verksamheten
ändras. Det som idag finns att hitta i en policy som är för detaljerat eller operativt placerar man
istället i interna rutiner som styrelsen fattar beslut om.
•
•
•

Hur tycker ni att vi ska jobba vidare med ansvarsfördelningen?
Vilka av ovanstående förslag gillar ni mest? Har ni andra idéer?
Vad måste läggas till i organisationen i stil med återrapportering eller liknande för att man
som FUM ska känna sig trygg även om styrelsen får mer ansvar? Behövs något mer än vad
som finns idag?

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

PN
PN

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
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•

Finns det andra saker ni tänkt på rörande organisationens uppbyggnad och
ansvarsfördelning?

Hugo Samuelsson (2 apr 2019)
__________________________________

Styrelsen genom Hugo Samuelsson och Sofia Ritenius
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Kårallen, Universitetet
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag gällande riktlinjer för sektionsutvecklande projekt
Sektionsenheten har valt att revidera dokumentet med riktlinjer för sektionsutvecklande projekt då
det hade formuleringar som var otydliga.
Dokumentets sidhuvud har även uppdateraterast för att stämma överens med organisationens
struktur över styrdokument.

Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

godkänna det reviderade dokumentet

•

ge Klara Bladh rätt till redaktionella ändringar

_______________
Sektionsenheten genom Klara Bladh
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Riktlinjer för Sektionsutvecklande projekt

Rev
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Dokumenttyp

Interna Rutiner
Dokumentansvarig

Sektionsenheten
Fastställs av

Styrelsen

Riktlinjer för Sektionsutvecklande projekt (SU-projekt)
Detta dokument innehåller regler och riktlinjer för de sektionsutvecklande projekt som
sektionerna har möjlighet att genomföra en gång per verksamhetsår. SU-projekt står för
sektionsutvecklande projekt. Projektets syfte är att utveckla sektionens arbete genom att
punktmarkera ett område som projektets aktörer finner intressant. Ansvarig på StuFF och i
sektionen kan gemensamt besluta om avvikelser från de regler och riktlinjer som står i detta
dokument om särskilda skäl föreligger. Det bör i sådana fall ske skriftligt.

Syfte och mål
För att nå C-nivå i sektionsavtalet ska sektionen varje verksamhetsår genomföra ett SU-projekt
som tagits fram i samråd med StuFF (se aktuellt sektionsavtal). Dessa projekt är i grunden till
för att sektionerna ska ta tid till att utveckla och/eller underlätta sitt arbete. Projekten ska därför
ha en tydlig koppling till sektionen och dess potentiella arbetsutveckling. Vem som helst i
styrelsen kan ha ansvar för projektet och ska vara delaktig samt aktiv i hela processen.

Tidsplan och genomförande
I början av verksamhetsåret bör sektionens ansvariga planera projektet och lämna in en
projektidé för godkännande. Deadline för denna projektidé är halvvägs in i på verksamhetsåret.
Ta kontakt med er kontaktperson i StuFF för en mer exakt deadline för din sektion. Vissa
sektioner skiftar styrelse kalenderår och vissa läsårsvis och därav kan vi inte lägga in exakta
deadlines i detta dokument. Planerandet kan dock med fördel börja tidigare än så.
Kontaktpersonen på StuFF finns tillgänglig för sektionen för enskilda möten om detta skulle
behövas för att diskutera eventuella idéer, hinder och/eller problem. Efter godkännande ska
projektet dra igång och utföras enligt projektidén. Efter genomfört projekt eller i slutet av
verksamhetsåret ska en projektrapport lämnas in. Efter att rapporten har lämnats och eventuellt
kompletterats är projektet officiellt genomfört. Det är bra om det hålls en kontinuerlig dialog
mellan ansvariga på sektionen och StuFF under projektets gång.

Projektidé och projektrapport
Projektidén ska skickas in till su-projekt@stuff.liu.se. Projektidén ska tydligt förklara syfte och
mål med projektet, hur det relaterar till sektionens utveckling samt hur och när projektet är
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Sektionsenheten
Fastställs av

Styrelsen
tänkt att genomföras. StuFF tillhandahåller en mall för projektidén som sektionen ska använda
när detta skickas in. Sektionerna ansvarar själva för att skicka in projektidén i tid för att få den
godkänd av StuFF. Ansvariga på StuFF har rätt att godkänna och underkänna projektidéer samt
begära komplettering eller förtydliganden. Detta ska göras tydligt till sektionens ansvariga och
under rimlig tid från att projektidén tagits emot.
När projektet är genomfört ska en rapport skickas in till StuFF enligt mall som StuFF
tillhandahåller. Om projektet inte är genomfört i tid eller inte gått att genomföra, fyll ändå i
terminsrapporten för att göra en lägesavstämning. Rapporten ska tydligt förklara hur arbetet
med projektet gick till, hur det föll ut samt hur sektionen arbetar vidare med resultatet eller de
reaktioner som uppkom. Sektionerna ansvarar för att lämna in projektrapporten innan deadline.
Ansvariga på StuFF ska informera om deadline för rapporten i god tid.

Återkommande projekt
Projekt som återkommer flera verksamhetsår kan godkännas i vissa fall, men bör undvikas. Om
sektionen vill ha ett sådant arbete bör man se över om det istället kan vara ett återkommande
projekt som ligger i sektionens kontinuerliga arbete. Då skulle t.ex. en uppstart eller utvärdering
av ett sådant återkommande arbete kunna fungera som ett sektionsutvecklande projekt.
Återkommande projekt kan godkännas främst beroende på projektets struktur och syfte.
Projektet bör i sådana fall ha olika teman, inriktningar eller liknande för varje gång, så det blir ett
återkommande projekt men som inte blir en upprepning av tidigare arbeten eller projekt. Vid
återkommande SU-projekt ska fokus också läggas på att utveckla projektet till nästa gång det
genomförs. Sektionen bör informera StuFFs ansvariga om att projektet är återkommande och
hur man arbetar för att inte bara upprepa tidigare arbeten. Återkommande projekt ska
godkännas i samarbete med varje ny kårstyrelse och projektet ska genomföras enligt vad som
står under tidigare rubriker.

Verksamhetsårsöverskridande projekt
Om projektet är verksamhetsårsöverskridande ska sektionen ändå skicka in en projektrapport i
slutet av alla vårterminer då projektet pågår. Projektrapporten bör då fokusera på hur arbetet
har gått hittills samt vad som kvarstår av projektet. För nästkommande hösttermin ska
sektionen återigen skicka in en projektidé, denna bör då fokusera på vad som kvarstår av
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Fastställs av

Styrelsen
projektet och innehålla kort information om hur arbetet från föregående verksamhetsår gick.
Innehållet i projektidén för verksamhetsår nummer två kan alltså med fördel tas från tidigare
projektidé och projektrapport. I övrigt gäller det som står under tidigare rubriker.

Gemensamma projekt
Om två sektioner vill göra ett gemensamt projekt ställs det krav på säkerställning av att
sektionerna är lika delaktiga i arbetet och resultatet (något som bör tydliggöras), samt att
projektet är av en större natur. Sektioner kan samtidigt arbeta gemensamt med ett SU-projekt,
men ändå ha en varsin projektidé och projektrapport om så önskas. Då ska ansvarig på StuFF
informeras om att detta sker.

Bilagor
Länkar
Dokument med godkända projektidéer från HT12 och framåt. Det är endast ansvarig på StuFF
som kan ändra i detta dokument. StuFF ansvara för att uppdatera dokumentet kontinuerligt.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Oz6GN1pgD0mdqAA5OJpzc91vocIWBsTIPlHS1cme4/edit?usp=sharing
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 4 februari 2019

På grund av lågt söktryck till Eventutskottet under hösten och början på vårterminen vill jag låta
utskottet vara vilande under verksamhetsåret 2019. Den totala ansökningstiden har varit 6 veckor,
uppdelat på två perioder och resulterade i två sökande. Därför anser jag att utskottet bör vara vilande
under 2019, för att 2020 återigen vara aktivt.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Låta Eventutskottet vara vilande under 2019

Josefin Stoor

Josefin
Stoor (5 apr 2019)
_______________

Josefin Stoor
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 4 februari 2019

På grund av lågt söktryck till utbildningsutskottet StUBin under hösten och början på vårterminen
vill jag låta utskottet vara vilande under verksamhetsåret 2019. Den totala ansökningstiden har varit 6
veckor, uppdelat på två perioder och resulterade i en sökande. Därför anser jag att utskottet bör vara
vilande under 2019, för att 2020 återigen vara aktivt.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Låta utbildningsutskottet StUBin vara vilande under 2019

Emma Linder

Emma
Linder (8 apr 2019)
_______________

Emma Linder
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 1 februari 2019

Beslutsförslag om LiU PhDs sektionsnivå
Nyligen fastställde styrelsen sektionsnivåer, men då hade sektionsenheten ännu inte behandlat LiU
PhDs terminsrapport. Det har nu gjorts och därför vill vi nu fastställa deras sektionsnivå för
höstterminen 2018. Även denna gång har vi tagit beslut i enlighet med sektionsenhetens
instruktionsdokument.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Att fastställa den föreslagna sektionsnivån.

•

Ge sektionsenheten rätt till redaktionella ändringar.

Mikael Hållander
_______________
Mikael Hållander (8 apr 2019)

Sektionsenheten genom Mikael Hållander
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Kårallen, Universitetet
Linköping
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Sektionsenhetens förslag på sektionsnivåer
Nedan visas sektionsenhetens förslag på LiU PhDs sektionsnivå för höstterminen 2018.
Sektion
LiUPhD

Nivå enligt samarbetsavtalet
C-nivå
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