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Tid:

Fredagen den 20 mars, kl. 13:00-13:30

Lokal:

Digitalt

Närvarande:

Sofia Ritenius, Anika Ernvik, Frida Myrén, Emma Linder, Josefin Stoor, Kim
Axelsson, Natalia Tomczyk, Petter Palmqvist, Tone Wernersson, Policarpio
Bernerstedt

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt

Ärende, föredragande

Handl. nr.

öppnande
1. Mötets
1

Kårordförande Sofia Ritenius öppnade mötet kl. 13:03

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

Punkten lämnades utan åtgärd

av föredragningslistan
5. Godkännande
5

5 SM11-19/20

Beslutades:
• Att godkänna föredragningslistan i sin helhet.

mötesprotokoll
6. Föregående
6

Punkten lämnades utan åtgärd

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.

och motionssvar
10. Propositioner
1
Punken
lämnas utan åtgärd.
0
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10a SM11-19/20

Föredragare: Anika Ernvik
Beslut:
• Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet.

10b SM11-19/20

Föredragare: Sofia Ritenius
Beslut:
.
• Att godkänna de yrkanden Sofia lagt fram
• Att godkänna det framvaskade beslutsförslaget
Josefin Stoor avstår från att rösta på grund av jävsituation då hon även kandiderar för att
bli valberedningens ordförande 20/21

10c SM11-19/20

Föredragare: Anika Ernvik
Beslut:
•

Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet.

beslutspunkter
11. Övriga
1

Punkten lämnas utan åtgärd.

12. Diskussionspunkter
2

Punkten lämnas utan åtgärd.

frågor
13. Övriga
3

Punkten lämnas utan åtgärd.

möte
14. Nästa
4

Nästa möte är den 30/3-2020

avslutande
15. Mötets
5

Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl. 13:11

Undertecknas av
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Anika Ernvik (Jun 23, 2020 14:19 GMT+2)

Tone Wernersson (Jun 23, 2020 14:02 GMT+2)

Sofia Ritenius

Anika Ernvik

Tone Wernersson

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Efter avstämningar har det framkommit behov av att lägga fram förslag till Fullmäktige om
revideringar av budget för att på bästa sätt bedriva verksamhet med största möjliga nytta för våra
studenter, medlemmar och för kåren. Förslaget innefattar tre revideringar som endast rör
förflyttning av pengar. Alla förflyttningar sker inom sitt område, så pengar som ursprungligen var
tänkt för t.ex. studentrepresentation flyttas från ett konto inom det området till ett annat, så det är
ingen omprioritering av vilka områden som får hur mycket pengar. Ändringarna listas nedan med
förklaringar och i att-satserna endast med summor och konton.
UUF vill flytta 2000 kronor från Utbildningsutskottets konto 4420 till kontot Möte med sektioner
avseende utbildning 4410. Anledningen är att StuFF i år inte har något utbildningsutskott och för att
vi har och ska genomföra UB-utbildningar, men saknar budget för det.
SKN vill flytta 5 000 kronor från 4601 Utbildning studentrepresentanter till 4602 Engagemangsvård.
Anledningen är att den enda utbildningen för studentrepresentanter som finns i dagsläget bekostas
av UV, övrig utbildning sker löpande och digitalt. Därför skulle pengarna komma till bättre nytta
inom Engagemangsvård för studentrepresentanter
SAc vill flytta 2000 kronor från bokföringskonto 4320 Aktiviteter och projekt till bokföringskonto
4301 Möte med sektioner. Anledningen är att studentkåren StuFF genomför och ska fortsätta
genomföra AMO-utbildningar, men saknar budget för det i nuläget.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•
•

Lägga fram propositionen till Fullmäktige enligt bilaga
Ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Jun 23, 2020 14:19 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik

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

Här kommer tre revideringar som endast rör förflyttning av pengar. Alla förflyttningar sker inom sitt
område, så pengar som ursprungligen var tänkt för t.ex. studentrepresentation flyttas från ett konto
inom det området till ett annat, så det är ingen omprioritering av vilka områden som får hur mycket
pengar. Ändringarna listas nedan med förklaringar och i att-satserna endast med summor och
konton.
UUF vill flytta 2000 kronor från Utbildningsutskottets konto 4420 till kontot Möte med sektioner
avseende utbildning 4410. Anledningen är att StuFF i år inte har något utbildningsutskott och för att
vi har och ska genomföra UB-utbildningar, men saknar budget för det.
SKN vill flytta 5 000 kronor från 4601 Utbildning studentrepresentanter till 4602 Engagemangsvård.
Anledningen är att den enda utbildningen för studentrepresentanter som finns i dagsläget bekostas
av UV, övrig utbildning sker löpande och digitalt. Därför skulle pengarna komma till bättre nytta
inom Engagemangsvård för studentrepresentanter
SAc vill flytta 2000 kronor från bokföringskonto 4320 Aktiviteter och projekt till bokföringskonto
4301 Möte med sektioner. Anledningen är att studentkåren StuFF genomför och ska fortsätta
genomföra AMO-utbildningar, men saknar budget för det i nuläget.
Därför föreslår styrelsen att Fullmäktige beslutar att:
•
•
•

Flytta 2000 kronor från konto 4420 till konto 4410
Flytta 5 000 kronor från konto 4601 till konto 4602
Flytta 2000 kronor från konto 4320 till konto 4301

_______________

Anika Ernvik (Jun 23, 2020 14:19 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik

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

Styrelsen ska till FUM föreslå heltidsarvoden samt övriga arvoden varje år. Dessa ska beslutas om
innan de börjar välja in förtroendevalda inför kommande verksamhetsår. Förslaget nedan inkluderar
att för heltidare ska arvode baseras på 35% av prisbasbeloppet under 2020 vilket är samma procent
som tidigare år men som, då prisbasbeloppet ökar, innebär en liten ökning i arvode.
Utöver det ligger också förslag om ökning av arvode för mottagningssamordnarna i båda städerna
har i nedanstående förslag fått en ökning på 5000 vardera då de förväntas ta ett större ansvar och
också lägga mer tid på uppdraget.
Utöver denna ändring är resterande arvoden detsamma som föregående verksamhetsår
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram propositionen 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

Styrelsen föreslår att heltidsarvoden baseras på 35% av prisbasbeloppet under 2020 vilket är samma
procent som tidigare år men som, då prisbasbeloppet ökar, innebär en liten ökning i arvode.
Mottagningssamordnarna i båda städerna har i nedanstående förslag fått en ökning på 5000 vardera
då de förväntas ta ett större ansvar och också lägga mer tid på uppdraget.
Utöver denna ändring är resterande arvoden detsamma som föregående verksamhetsår
Styrelsen föreslår därför att fullmäktige beslutar att:
•

•

Fastställa arvoden inför verksamhetsåret 2020/2021 till:
Ledamot i kårstyrelsen 20/21

Arvode, 35% av prisbasbeloppet 2020 =
16555 kr/månad

Talman, ersättning per möte

Arvode 700 kr

Sekreterare, ersättning per möte

Arvode 700 kr

Valråd, ersättning per person

Arvode 1200 kr/år

Valberedning, ersättning per person

Arvode 1200 kr/år

Mottagningssamordnare i Linköping

Arvode 20000 kr/termin

Mottagningssamordnare i Norrköping

Arvode 15000 kr/termin

Sakrevisorer

Arvode 2000 kr/år

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

________________________
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

StuFF behöver minst en auktoriserad revisor och olikt alla andra nomineringar så kommer vi som
styrelse lägga fram förslag till Fullmäktige för just det uppdraget. Detta då valberedningen är lite för
långt utanför den dagliga verksamheten för att ha goda förutsättningar att hitta och välja en
auktoriserad revisor så de har därför bett oss.
Förslaget som ligger är att till fullmäktige nominera Carolina J Frogedal från Grant Thornton till
auktoriserad revisor. Carolina är vår nuvarande auktoriserade revisor och var det även föregående år.
Hon har skött sitt uppdrag mycket väl. Utöver nomineringen finns det i nomineringen till
Fullmäktige också en upplysning om att det inte är vanligt att ens auktoriserade revisor jobbar på
samma firma som sköter mycket av ens ekonomi, men att vi väljer att göra så ändå av praktiska skäl
samt med försäkran om att Carolina utöver sin granskning inte är inblandad i hanteringen av oss
som kund.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Nominera Carolina J Frogedal till auktoriserad revisor för 20/21 enligt bilaga

•

Ge Sofia Ritenius rätt till redaktionella ändringar

_______________
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

Styrelsen föreslår Fullmäktige att välja in Carolina J Frogedal från Grant Thornton till auktoriserad
revisor. Carolina är vår nuvarande auktoriserade revisor och var det även föregående år. Hon har
skött sitt uppdrag mycket väl. Värt för Fullmäktige att notera är att hon jobbar på samma företag
(Grant Thornton) som vi köper våra ekonomiska tjänster från. Detta är inte något som hör till
vanligheterna men då Carolina i övrigt inte hanterar vårt konto utöver när hon genomför sin
granskning så har bedömningen varit att det fungerar väl för just vår organisation.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Välja Carolina J Frogedal till auktoriserad revisor för 20/21

_______________
Styrelsen genom Sofia Ritenius

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