Protokoll från StuFFs styrelsemöte
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Sida 1 av 3

Tid:

Måndag den 13e maj 2019, 10:15-12:00

Lokal:

Wallenberg, Kårallen

Närvarande:

Sofia Ritenius, Patrik Nilsson, Mikael Hållander, Isabella Svensson, Hugo
Samuelsson, Andreas Norén, Emma Linder, Klara Bladh

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt

Ärende, föredragande

1.

Mötets öppnande

Handl.nr.

Mötet öppnades 10:15
2.

Val av mötessekreterare
Beslutades: att välja Patrik Nilsson till mötessekreterare

3.

Val av justeringsperson
Beslutades: att välja till Mikael Hållander justeringsperson

4.

Adjungeringar
Punkten lämnades utan åtgärd

5.

Godkännande av föredragningslistan

5 SM16-18/19

Att lägga till:
Ny punkt 11b- Intern rutin för personuppgiftsbehandling
Beslutades:
• Att godkänna den framvaskade föredragningslistan

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 om proposition om arvodering till valråd och valberedningens
ledamöter

10a SM16 – 18/19

Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet
b) Beslutsförslag om proposition delegeringsansvar

10b SM16- 18/19

Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet
11.

Övriga beslutspunkter
a) Delegering av interpellationssvar

11a SM16 – 18/19

Beslutades: Att delegera ansvar till Hugo Samuelsson
b) Intern rutin för personuppgiftsbehandling

11b SM16 – 18/19

Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet
12.

Diskussionspunkter
Punkten lämnade utan åtgärd

13.

Övriga frågor
Punkten lämnades utan åtgärd

14.

Nästa möte
Punkten lämnades utan åtgärd

15.

Mötets avslutande
Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl 10:23
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Undertecknas av

___________________
Sofia Ritenius
Ordförande

Patrik Nilsson

Patrik
Nilsson (23 maj 2019)
__________________

Patrik Nilsson
Sekreterare

SR

Mikael Hållander

Mikael Hållander (22 maj 2019)
____________________
Mikael Hållander
Justeringsperson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

När FUM valde in Maria och Kim till valberedning respektive valråd var de exakt 13 närvarande
inklusive Maria och Kim. De röstades då in utan arvodering och planen var att detta skulle lösas
senare genom att nytt beslut om att arvodera dem. Detta är inte något som nödvändigtvis ska
komma från styrelsen men det skulle kännas högst problematiskt om det inte blir gjort.
Arvodets storlek fastställdes under Fullmäktige 18/19s första möte den 15/4 2018 och består utav
1200 kr för ledamot i valberedningen och 1200 kr för ledamot i valrådet.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram proposition enligt bilaga

•

Ge Sofia Ritenius rätt till redaktionella ändringar

_______________
Sofia Ritenius

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

På Fullmäktigemötet den 22/1 valdes nya ledamöter till både valberedning och valråd men då
närvaron på mötet var så låg kunde kandidaterna inte gå ut ur rummet för då skulle FUM inte längre
varit beslutsföra. De var därför tvungna att rösta in sig själva och för att det inte skulle vara alltför
jävigt så valdes de då in utan den arvodering som i vanliga fall tillfaller de posterna. Detta gjordes
med tanken att på ett efterföljande möte med fler närvarande kunna fatta beslut om att ge dem det
arvodet.
Arvodets storlek fastställdes under Fullmäktige 18/19s första möte den 15/4 2018 och består utav
1200 kr för ledamot i valberedningen och 1200 kr för ledamot i valrådet.
Därför föreslås Fullmäktige besluta att:
•

Arvodera Maria Turesson och Kim Axelsson för deras arbete i valberedningen respektive
valrådet 18/19 med 1200 kr vardera.

_______________
Styrelsen genom Sofia Ritenius

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

Detta beslutsförslag går ut på att lägga en proposition till Fullmäktige med syftet att delegera en del
planeringsansvar till styrelsen rörande Fullmäktiges mötesdatum samt datum för Kårvalet under
verksamhetsåret 19/20. Idag ligger ansvaret främst på Talman respektive Valråd och det ska göras i
samråd med styrelsen och mötesdatum fattas det ett preliminärt beslut om terminsvis men
mötesdatumet fastslås först på föregående möte.
Om propositionen bifalls är det istället styrelsen som i samråd med talman tar fram dessa datum för
hela året som sedan fastställs på hösten vilket innebär att man sedan har bättre förutsättningar att
planera året, både gällande styrelsens egna möten men också mer praktiska saker såsom att boka
platser för lakan inför valet och göra planer för när kampanjen ska ske. Fungerar ändringarna väl så
kommer ändringar göras i relevanta styrdokument för att ändra arbetssättet permantent.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Till Fullmäktige lägga fram proposition rörande delegering av planeringsansvar enligt bilaga

•

Ge Sofia Ritenius rätt till redaktionella ändringar

_______________
Sofia Ritenius

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

I dagsläget ska Fullmäktige besluta varje terminsstart om preliminära mötesdatum på
rekommendation från styrelsen och mötespresidiet. Nästkommande mötesdatum fastställs i slutet av
varje sammanträde. Datum för Kårvalet ska Valrådet ta fram och Fullmäktige besluta om.
Styrelsen vill föreslå en förändring under verksamhetsår 19/20 för att se om det underlättar
verksamheten i stort. Förslaget som vi vill testa går ut på att styrelsen får delegerat ansvar att ta fram
mötesdatum för hela verksamhetsåret och att dessa fastställs på höstens första möte istället för att
det då endast sker terminsvis och preliminärt. Detta kommer naturligtvis göras i samråd med
Fullmäktiges talman och det kommer finnas utrymme för Fullmäktige att påverka antal möten och
lyfta om något datum inte fungerar.
Vi vill också att styrelsen får ta fram datum för Kårvalet då det är fördelaktigt om Kårvalet ligger i
god anslutning till ett Fullmäktigemöte så att man kan godkänna valprotokollet innan det måste
publiceras. Att fastställa datum för kårvalet i början av hösten är inte en reell möjlighet som det ser
ut idag då Valrådet ansvarar för detta och de är sällan valda i början av hösten. Flyttas ansvaret över
till styrelsen och fastställs av Fullmäktige så kan övriga delar av verksamheten påbörja planering
inför valet i god tid.
Tanken är att fastställa hela årets möten med en tydlighet kring vad som ska tas upp när och med
första omgången med det nya verksamhetsåret för Fullmäktige känns det lägligt att göra detta nu, att
få mandatet att ta lite mer ansvar än vanligt innan sommaren så det kan vara på plats till höstens
första fullmäktige möte. Om detta fungerar väl under året så kommer förslag lämnas om att göra
nödvändiga ändringar i styrdokument såsom i Fullmäktiges arbetsordning.
Därför föreslås Fullmäktige besluta att:
•

Delegera till styrelsen att ta fram datum för Fullmäktiges alla möten under verksamhetsåret
19/20 för att fastställas på höstens första möte

•

Delegera till styrelsen att ta fram datum för Kårvalet 2020 för att fastställas på höstens första
möte

_______________
Styrelsen genom Sofia Ritenius

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

PN
PN

MH
MH

Nu är alltså steg ett i GDPR-arbetet färdigt, den interna rutinen. Rutinens syfte är att guida de
engagerade inom StuFF om hur de ska förhålla sig till personuppgiftsbehandling och GDPR. Den
interna rutinen kommer kompletteras av en extern policy.
Därav föreslås styrelsen besluta att:
•

Godkänna den interna rutinen enligt bifogat förslag

•

Ge Patrik Nilsson och Hugo Samuelsson rätt till redaktionella ändringar

Patrik Nilsson

Hugo Samuelsson (22 maj 2019)
_______________
Patrik Nilsson och Hugo Samuelsson

Patrik Nilsson (23 maj 2019)
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Intern rutin för personuppgiftshantering

Rev
2019-05-06

Dokumenttyp

Intern rutin
Dokumentansvarig

VKO

Fastställs av

Styrelsen

Dataskyddsförordningen GDPR ersätter PUL och syftar till att stärka individens integritet. I stora
drag innebär lagen att alla individer har rätt att bestämma över sin egna personuppgifter - detta
innebär att alla har rätt att bli raderade eller glömda. Om det sker oredligheter och personuppgifter
används eller sprids på ett felaktigt sätt är konsekvenserna stora: organisationer som inte sköter sig
riskerar höga böter. Förutom böter kan konsekvenserna för organisationen bli att vi kränker våra
medlemmars eller individer i vår organisations rätt till att ha kontroll över sina personuppgifter. Som
en medlemsdriven organisation som arbetar i medlemmars och studenters intresse skulle det kunna
vara förödande för organisationens fortlevnad.
En av lagens centrala principer är samtycke: individer måste skriftligen ge samtycke till insamling och
behandling av personuppgifter. Förutom samtycke ska det alltid finnas en laglig grund för insamling
och behandling av personuppgifter.
Rutinens syfte är att vägleda engagerade i StuFF kring hur man ska tänka kring
personuppgiftsbehandling och GDPR. Rutinen kompletteras av en personuppgiftspolicy som är
extern och som är den StuFF hänvisar till.
En personuppgift är något identifierar en individ, såsom personnummer, namn, adress, utseende,
biometriska data eller hälsodata, specialkost, intressen etc. Dessa uppgifter är känsliga och omfattas
av GDPR. Så här beskriver Linköpings universitet innebörden av begreppet personuppgift:
“Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person vid livet. En identifierbar fysisk person
är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är
specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala
identitet.”

Spridning innebär all form av delning av personuppgifter med andra parter, både fysiska och
juridiska personer. Detta innefattar både digitala och fysiska former.
All spridning måste kunna styrkas med lagstiftning eller genom avtal som tar hänsyn till lagstiftning.
Spridning på andra sätt får ej förekomma.

PN
PN

MH
MH

Sidnummer
2(5)

Intern rutin för personuppgiftshantering

Rev
2019-05-06

Dokumenttyp

Intern rutin
Dokumentansvarig

VKO

Fastställs av

Styrelsen

Personuppgiftsansvarig är den personen som är äger personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är
alltid ytterst ansvarig på grund av ägandeskapet och är därmed den som få stå till svars vid
oredligheter.
Biträdet är den som behandlar personuppgifter på uppdrag av PuA. Ett biträdes handlingsutrymme
måste regleras genom avtal för att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker på ett
korrekt sätt.
Dataskyddsombudet är internt ansvarig för personuppgiftsfrågor och arbetar med att
upprätthålla/utveckla rutiner för personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet är också
kontaktperson vid frågor rörande personuppgifter mot alla intressenter.

Alla personer som är engagerade i organisationen StuFF omfattas av lagstiftningen och är skyldiga
att agera efter organisationens riktlinjer för personuppgiftsbehandling.
Organisationen bör ständigt tänka över vilka personuppgifter som är nödvändiga att behandla - vad
är egentligen relevant att ha, givet ett visst syfte? Genom att tänka kritiskt kring personuppgifter och
behovet av dessa kan vi minimera risken för att onödigt mycket information inhämtas, vilket
minskar risken för att personuppgifter hanteras på ett bristfälligt sätt. En annan metod för
prevention är att begränsa åtkomst - blanda inte in fler personer än nödvändigt i ärenden där
personuppgifter behandlas. Anonymisering av uppgifter är också ett verktyg som kan användas för
att minska risken för en bristfällig hantering av personuppgifter.
Vilka personuppgifter behöver du faktiskt samla in? Vilka är extra personuppgifter som tas med av
vana? Kan du lösa ärenden på nya sätt utan att behandla mer personuppgifter än vad som behövs?
Vilka delar du mappar, eposttrådar eller filer med? Förvara inte personuppgifter i delade
lagringsmedium.
Delning med tredje part bör inte ske om inte avtal finns.
Kan uppgifter anonymiseras på ett enkelt sätt?
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Inför insamlingen av personuppgifter bör det alltid informeras tydligt om i vilket syfte uppgifterna
kommer användas. Vid insamling måste även den som svarar kunna ge sitt samtycke till att
uppgifterna samlas in. Samtycke måste insamlas och organisationen måste kunna ge en laglig grund
till insamlingen av personuppgifter, exempelvis bokföringslagstiftning.
•
•
•

Ha alltid med en informationstext som behandlar syfte av insamling, behandling och
eventuell delning.
Ha med kryssruta där personer får godkänna “villkoren”.
Samtycke ska alltid insamlas skriftligen, aldrig muntligen.

Personuppgifter ska inte finnas längre än nödvändigt, och därför bör varje anställd etablera rutiner
för rensning av personuppgifter ska ske. I och med att alla inom StuFF har uppgifter av mycket olika
karaktär är det upp till varje person att med sin sakkunskap hitta lämpliga tidsfrister för hur länge
information ska finnas kvar.
•
•

Alla anställda ska minst en gång i månaden se över sitt material och om så behövs, utföra
rensningar i de medium där personuppgifter finns.
Mailinkorgen är extra viktigt att behålla så rensad som möjligt, och ska inte användas som ett
arkiv, ska något sparas ska det arkiveras på Google Drive.

Den information som inhämtas ska lagras på säkra sätt medan den är relevant. Sedan ska den rensas
enligt stycket ovan. Kåren ska säkerställa att bra lagringsmedium finns tillgängliga.
•
•
•

Google Drive är det lagringsmedium vi använder för det dagliga arbetet.
Arkivering ska ske enligt arkiveringspolicy och använda de lagringsmedium som finns
angivna.
Om uppgifter önskas sparas i statistiskt syfte ska uppgifterna anonymiseras.

Alla personer har rätt att se vilken information som lagras i form av ett utdrag, de har rätt att begära
rättelse om någon personuppgift inte stämmer och slutligen har de rätt att bli borttagna. Därav är
det viktigt att postspecifika rutiner för dessa former av begäran finns för att kunna besvara den här
typen av ärenden.
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Kåren ska löpande utvärdera behandlingen av personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker
på ett korrekt sätt i förhållande till lagstiftning. Styrdokument ska anpassas så de är i enlighet med
lagstiftning och praxis. Ansvarig samordningen av detta arbete är dataskyddsombudet.

Nedan följer en lista på konkreta potentiella risker och hur dessa kan undvikas.
I protokoll finns vissa personuppgifter med, och det är underförstått att som deltagare i ett möte
kommer finnas med i röstlängd, protokoll etc. Det som däremot kan vara känsligt är personnummer,
kontonummer eller liknande, och denna typ av information bör minimeras så mycket som möjligt.
Om sådan information måste vara med så ska den strykas över för protokoll som avses förmedlas
till medlemmar eller andra intressenter.
Formulär bör tydligt förklara syftet och ge utrymme för att samtycka till att informationen samlas in
och används i enlighet med syftet. När du gör formulär kan du skriva en introduktionstext, samt
välja om frågor ska vara obligatoriska eller ej.
Slutligen ska det finnas en kryssruta för att kunna ge samtycke ovanför “skicka-knappen”.
Att avtala med parter där vi har utbyte av någon form av personuppgifter är viktigt. Detta är för att
säkerställa att uppgifterna används till det de ska och inget annat. Att uppgifter kan komma att delas
måste finnas med i den disclaimer som visas i samband med insamlingen av uppgifter. Avtal kan ske
antingen genom att lägga till specifika punkter i befintliga avtal där vi har ett befintligt utbyte, eller
vid mer omfattande fall avtala specifikt om behandling av personuppgifter nedan, s.k. PuA-PuBavtal.
PuA och PuB
Personuppgiftsansvarig, PuA, är den som äger personuppgifter, exempelvis StuFF äger
personuppgifter till medlemmar i medlemssystem och personuppgifter till arvoderade.
Personuppgiftsbiträde, PuB, är den som behandlar StuFFs personuppgifter på något vis, exempelvis
ekonomitjänst eller kårservice.
Att avtala om hur hanteringen får ske genom att upprätta avtal där PuA:s resp PuB:s åtaganden och
skyldigheter är jätteviktigt för att säkerställa en riktig hantering av personuppgifterna. PuA bär alltid
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ansvaret om inget annat anges och därför är det viktigt att sätta upp ramar för hur biträdena får
agera.
Som studentkår har StuFF lagstadgat ett lagstadgat uppdrag. Det innebär exempelvis att vi ska ha
medlemsregister, och detta gör oss till personuppgiftsansvarig (PuA) för våra medlemmars
personuppgifter, vilka vi får via LiU. I och med detta måste vi avtala med alla parter som är
inblandade i vår hantering av medlemmar, vilka då blir personuppgiftsbiträden (PuB). För varje
biträde ska avtal skrivas för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett bra sätt. Detta är viktigt att
tänka på när vi arbetar med allt som rör medlemskap, medlemslistor etc.

Vid misstanke om intrång ska dataskyddsombudet samt relevanta parter upplysas omgående. Vid
misstänkta intrång ska också ärendet anmälas av PuA och dataskyddsombudet till
dataskyddsinspektionen inom 72 timmar.
Utöver detta ska lösenord på olika plattformar bytas och berörda användare ska informeras om
intrångets omfattning och art.
Medlemssystemet lagrar och loggar information. Systemleverantören är enligt avtal skyldig att
upplysa StuFF om misstänkta intrång.
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