Protokoll för
StuFFs fullmäktigemöte
191211 FP03-19/20
Sidan 1 av 5
Datum:

Onsdagen den 11 december 2019

Tid

kl 17:15

Lokal:

ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Kallade:

Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 19/20

Handlingsordning:

(Innan mötet: 9) 1–5, 13b, 7, 10b, 13a, 15, 16a, 10a, 8, 16-20

Injusterade ledamöter

Närvarande

Förenade Filosofers initiativ
Magnus Holm
Hampus Jenå
Alicia Lihammar
Simon Pugliano
Amanda Larsby
Victoria Nilsson
Cornelia Nuamu
Filip Lindevall
Agnes Alm
Sofia Fardmark
Aniara Ulfsdotter
Jessica Lindgren
Emma Frid Eriksson
Emma Hjalmarsson

x

x
x
x
x
x

Kl. 19:14

x
x

x
x
x

Socialdemokratiska studenter
Emilia Jonsson
Anton Johansson
Sara Tegnlöv
Anton Karlsson
Henrik Svensson
Frida Stark

KB

Kl. 19.31

x
x
x

Lärarlistan
Alfred Norén
Anton Springmann
Malin Grönroos
Henrik Bademo
Rasmus Wramner
Erik Håkansson
Irma Hamzic
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x

Martin Storkamp
August Magnusson
Rasmus Karlsson
Erica Nårdin
Freja Heinerud
Jakob Segerlind
Oscar Vines
Andreas Bergström
Therese Svärd

x
x
x

Närvarande styrelsemedlemmar
Sofia Ritenius
Anika Ernvik
Tone Wernersson
Frida Myrén
Emma Linder
Kim Axelsson
Petter Palmqvist
Josefin "Lilla" Stoor
Leo Karlsson
Policarpio Bernerstedt
Punkt

Kl. 19.31

x
x
x
x
x
x

Ärende

Handl. nr.

1.

Mötets öppnande
Klara Bladh öppnar mötet 18.05

2.

Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 21 röstande
10a: Röstlängden justeras till 18 röstande
16c: Röstlängden justeras till 16 röstande
17: Röstlängden justeras till 18 röstande

3.

Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet väljer följande personer till justerare tillika rösträknare
Anton Springmann
Hampus Jenå

4.

Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet anser mötet stadgeenligt utlyst

5.

Adjungeringar
Följande personer adjungeras in med yttranderätt
Natalia Tomczyk
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Sidan 3 av 5
Följande personer adjungeras in med närvaro- och yttranderätt
Alvina Johansson
Anna Pohl Lundgren
6.

7.

6 FP03-19/20

Fastställande av föredragningslista
Mötet fastställer föredragningslistan
Tidigare mötesprotokoll
a)

FP01-1920

Mötes beslutar att lägga FP01 till handlingarna
8.

Information från styrelse och utskott
Medlemsantal: 1745
Styrelsen informerar att de har startat en ny enhet inom styrelsen vid namn
Studentenheten. De har även skrivit ett utkast gällande ett avtal om festrabatter som kommer
behandlas VT20. Framöver kommer en överlämning med den nya SAc hållas samt kommer
en ändring i tjänstestrukturen införas. I korta drag kommer SKn och MK slås ihop och likaså
Sam och SK. UUU, UUF och SAc byter namn till Studentombud med anledning att
förtydliga dess funktion gentemot studenterna och på så sätt också bilda en tydligare enhet.
Valrådet höll sitt första möte den 18:e november.
Under mötet gick valrådet igenom arbetet som bedrivits förgående verksamhetsår med hjälp
av testamentet från förgående valråd och genom samtal med Anton Springmann som satt i
förgående valråd. Valrådet lyfte vilka delar av tidigare arbetet funkade respektive inte funkade
och hur arbetet inför nästa val kan förbättras.
Valrådet fördelade internt ansvarsområden, fördelningen blev som följande:
Budget – Thomas Kästner
Marknadsföring – Tobias Andersson
Utbildning – Anton Springmann
Kontakt med sektioner och föreningar – Thomas Kästner
Valrådet väljer med att internt välja en viceordförande tills nästa möte.
Valrådet ska hålla sitt nästa möte i januari och återkommer därefter med valinstruktioner till
FUM för godkännande.

9.

10.

Information om Kårservice
Innan mötet öppnade kom Tobias från KSÄF och informerade
Propositioner
a)

10a FP03-19/20

Tjänstestruktur 20/21

Kim Axelsson yrkar att ta bort följande mening från sida 8, rad 5
“En av enhetens ledamöter
skall även ha huvudansvar för forskarutbildningsfrågor”
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Sidan 4 av 5
Mötet beslutar att godkänna Kim Axelssons yrkande
Kim Axelsson yrkar att ta bort följande mening från sida 8, rad 30
“Det innebär exempelvis att delta i de båda fakulteternas
internationaliseringsnämnder”
Mötet beslutar att godkänna Kim Axelssons yrkande
Mötet beslutar att godkänna den framvaskande propositionen
Mötet beslutar att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
10b FP03-19/20

b) Mottagningspolicy
Mötet beslutar att godkänna propositionen
11.

Interpellationer
Punkten lämnas utan åtgärd

12.

Motioner
Punkten lämnas utan åtgärd

13.

Entlediganden
a) August Magnusson, Valberedningen
Mötet beslutar att entlediga August Magnusson
13b FP03-19/20

b) Leo Karlsson, Styrelsen
Mötet beslutar att entlediga Leo Karlsson från och med den 31 januari
14.

Val av styrelseledamöter
a) Studiesocialt ansvarig - arbetsmiljö och lika villkor
Natalia Tomczyk & Sofia Sjöberg kandiderar till posten
Mötet beslutar att välja Natalia Tomczyk till posten
Mötet ajourneras 10 minuter

15.

Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2019/2020
a)

Vice sekreterare

Mötet beslutar att lämna posten vakant
16.

Val av fullmäktiges utskott för verksamhetsår 2019/2020
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Sidan 5 av 5
a)

Ledamot i valrådet

Mötet beslutar att lämna posten vakant
Sofia Ritenius ersätter Klara Bladh som mötesordförande för punkt 16b och 16c
b) Ordförande för valberedningen
Klara Bladh kandiderar till posten
Mötet beslutar att välja Klara Bladh till posten
c) Ledamöter i valberedningen
Anton Johansson och Amanda Larsby kandiderar till posterna
Mötet beslutar att välja Anton Johansson och Amanda Larsby till posterna
17.

Diskussionspunkter

18.

Övriga frågor
Styrelsen informerar om att det behövs kandidater till mottagningssamordnare för StuFF

19.

Nästa möte
Lördagen den 15 februari

20.

Mötets avslutande
Mötet avslutas 20.07

Didrik Florhed

_______________________________
Klara Bladh, talman

_______________________________
Didrik Florhed, sekreterare

Klara Bladh (Mar 18, 2020)

Didrik Florhed (Mar 18, 2020)

_______________________________
Anton Springmann, justeringsperson

jenå (Mar 23, 2020)
_______________________________
Hampus Jenå, justeringsperson

jenå

Anton Springmann (Mar 23, 2020)
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Tjänstestrukturen inför verksamhetsåret 2020/2021 inkluderar beskrivningar av de poster som ska
tillsättas av Fullmäktige inför verksamhetsåret. Detta dokument fungerar sedan som ett uppdrag från
Fullmäktige till Valberedningen för vilka poster man önskar tillsätta och vad de i huvudsak ska
arbeta med. Det används sedan också av de förtroendevalda som ett stöd i deras arbete för att förstå
vad som förväntas utöver vad som kan utläsas ur övriga dokument.
Beskrivningarna rörande poster som ligger utanför styrelsen har inte genomgått några omfattande
förändringar från tidigare, bland annat har det skett ett par förtydliganden kring hur protokoll ska
göras tillgängliga för medlemmarna, vilka ansvar som delas mellan talmanspresidium och styrelsens
presidium samt hur ansvar är fördelat mellan auktoriserad revisor samt sakrevisorer.
Förslaget för styrelse innefattar totalt 8 poster varav några är relativt oförändrade, några har bytt
namn och några har genomgått större förändringar. Arbetet med att ta fram detta förslag har pågått
under en stor del av hösten och innefattat diskussionsmöten, workshops och individuellt arbete.
Strukturen baseras på det effektiviseringsarbete som påbörjades under 18/19 och som fortgått
under 19/20.
Därför föreslås Fullmäktige besluta att:
•

Godkänna Tjänstestrukturen för verksamhetsåret 2020/2021 enligt bilaga

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________
Styrelsen genom Sofia Ritenius
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Sidnummer
1(11)

Tjänstestruktur för verksamhetsåret
2020/2021

Rev
2019-12-11

Dokumenttyp

Tjänstestruktur
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Tjänstestrukturen för verksamhetsår 2019/2020 är en förteckning över de förtroendevalda poster
som utses av fullmäktige. Dokumentet har som syfte att ge en överblick över vilka de poster som
finns samt ge en översiktlig beskrivning om vad respektive post innebär. Tjänstestrukturen är tänkt
att fungera som ett stöd för olika delar av StuFFs verksamhet, i synnerhet för valberedningen och
fullmäktige.
Vidare kan tjänstestrukturen fungera som stöd för styrelsen i arbetet med att utgå från en
kärnverksamhet i sina prioriteringar. Följande tjänstestruktur utgår från att StuFFs kärnverksamhet
är:
• Att förvalta organisationen och kåruppdraget utifrån hur det regleras i Högskolelagen,
genom kårstatus från Linköping universitet samt kårens stadgar och styrdokument
• Att utveckla och bevaka utbildningskvaliteten för universitetets studenter – vid
grundutbildningar, avancerad nivå och forskarutbildning
• Att säkerställa en god studiesocial situation genom att utveckla och bevaka studenters
psykosociala och fysiska arbetsmiljö samt ansvara och samordna mottagningen av nya
studenter
• Att säkerställa studentinflytande genom att tillsätta studentrepresentanter och tillvarata
kårens påverkansmöjlighet på nationell nivå
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Tjänstestruktur för verksamhetsåret
2020/2021

Rev
2019-12-11

Dokumenttyp

Tjänstestruktur
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Talmanspresidiet består av talman, vice talman, sekreterare och vice sekreterare. Talmanspresidiet
ansvarar för att underlätta fullmäktiges arbete genom att arbetsleda kontinuerligt under
verksamhetsåret. Tillsammans ansvarar talman och sekreterare för att fullmäktiges handlingar och
protokoll distribueras. De ansvarar även för att en aktuell röstlängd finns med på
fullmäktigesammanträdena.
Talman planerar fullmäktigesammanträdena i samråd med styrelsens presidium och enligt gällande
arbetsordning. Vidare kallar Talman till och leder fullmäktigesammanträdena. I arbetet ingår bland
annat att se till att sammanträdena fungerar effektivt och att praktiska uppgifter inför
sammanträdena blir gjorda, såsom lokalbokning, beställning av mat och fika, distribution av
handlingar. Talman ska göra en fortlöpande beslutsuppföljning samt ha en kontinuerlig dialog med
styrelsen.
Vice talman inträder vid talmans frånvaro. Vice talman ska vara talman behjälplig i dennes uppgifter.
Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice talman
under längre möten.
Sekreterare ansvarar för protokollföring av fullmäktiges möten, att protokoll justeras och sedan
återförs till fullmäktige. Sekreterare ansvarar även för att protokollen görs tillgängliga på hemsidan
för medlemmarna efter att de justerats.
Vice sekreterare inträder vid sekreterares frånvaro och ska i övrigt vara sekreterare behjälplig. Det
senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice sekreterare under
längre möten.
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Tjänstestruktur för verksamhetsåret
2020/2021

Rev
2019-12-11

Dokumenttyp

Tjänstestruktur
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Valrådet anordnar val till fullmäktige och ansvarar för att valen genomförs enligt gällande
styrdokument. Arbetet involverar att informera kårens studenter om möjligheten att bilda lista, att
delge information till och stötta de listor som ställer upp i valet samt att genomföra själva
valprocessen. Utöver övriga styrdokument regleras valrådets arbete främst genom dokumentet
Instruktioner för valrådet.
Valrådets ordförande har det yttersta ansvaret för valrådets arbete. Ordförande planerar, kallar till
och leder valrådets möten. Ordförande ansvarar även för att protokoll förs och att dessa görs
tillgängliga på hemsidan för medlemmarna.
Valrådets ledamöter anordnar tillsammans med ordförande valet till fullmäktige. Valrådets vice
ordförande utses internt av valrådet och ska vara en av ledamöterna.
Valberedningen ansvarar för att bereda val till de poster som väljs av fullmäktige. Arbetet involverar
att planera och genomföra marknadsföringsarbete för att informera kårens medlemmar om
möjligheten att söka förtroendeposter, att intervjua kandidater samt att nominera lämpliga
kandidater till fullmäktige. Valberedningen ska dessutom vara styrelsen behjälplig vid rekrytering till
styrelsens utskott och övriga förtroendeuppdrag under styrelsen. Utöver övriga styrdokument
regleras valberedningens arbete av dokumenten Instruktioner för valberedningen och
Tjänstestruktur.
Ordföranden för valberedningen har det yttersta ansvaret för valberedningens arbete. Ordföranden
planerar, kallar till och leder valberedningens möte. Ordförande ansvarar även för att protokoll förs
och att dessa görs tillgängliga på hemsidan för medlemmarna.
Valberedningens ledamöter bereder tillsammans med ordförande val till förtroendeposter.
Valberedningens vice ordförande utses internt av valberedningen och ska vara en av ledamöterna.
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Tjänstestruktur för verksamhetsåret
2020/2021

Rev
2019-12-11

Dokumenttyp

Tjänstestruktur
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Stadgan är studentkårens viktigaste styrdokument. Ett sådant dokument kan dock inte detaljreglera
alla potentiella situationer. När det råder en tvist eller annan oklarhet hur stadgan ska tolkas har
stadgetolkaren till uppgift att ange den slutgiltiga tolkningen. Stadgetolkaren bör vara verksam vid
universitetet och ska ha god kännedom om hur StuFF är organiserat.
Revisorerna ansvarar för en fortlöpande granskning av StuFFs räkenskaper och förvaltning. Efter ett
verksamhetsår avslutats ska revisorerna ge fullmäktige ett utlåtande om hur styrelsens arbete har
gått, samt om de anser att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet eller inte. Den auktoriserade revisorn
granskar främst det ekonomiska och sakrevisorerna granskar verksamheten.
I alla nämnder, styrelser och övriga organ inom universitetet som har betydelse för utbildning och
studenters situation har studentkårerna rätt att vara representerade. Det finns även organ utanför
universitetet där kårerna representeras. Studentrepresentanterna representerar StuFF och
studenterna inom StuFFs ansvarsområden på dessa poster. Normalt finns det även en ersättare för
varje post.
Posterna fylls både av styrelsens ledamöter och av övriga studenter. Tillsättningen av de senare sker
ofta i samarbete med StuFFs sektioner, men kan även vara studenter utan sektionsengagemang.
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Tjänstestruktur för verksamhetsåret
2020/2021

Rev
2019-12-11

Dokumenttyp

Tjänstestruktur
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Styrelsens arbete utgår från gällande styrdokument. Styrelsen är ett kollektiv och varje
styrelseledamot bär ansvar för att styrelsen genomför sitt arbete. På samma sätt är alla
styrelseledamöter ansvariga för styrelsens samtliga beslut, för kårens ekonomi samt för att alla
personuppgifter hanteras enligt GDPR-lagstiftningen.
Under året arbetar styrelseledamöterna bland annat med att driva studentpolitiska frågor, hjälpa
studenterna och informera om kårens verksamhet. Styrelsen bedriver påverkansarbete med och mot
LiU och andra aktörer genom att bland annat föra en öppen dialog angående studenternas situation.
Varje styrelseledamot har även områden som ledamoten har ett särskilt ansvar för. Det kan vara
områden som är tätt knutna till styrelseledamotens post men också uppgifter som inte är
postspecifika utan som istället fördelas mellan styrelsens ledamöter. Det innebär även att
ledamöterna förväntas hjälpa varandra med deras arbete för att styrelsen som helhet ska få en jämn
arbetsbelastning. I speciella fall kan det även vara aktuellt att omfördela postspecifika uppgifter för
att styrelsen som helhet ska nå goda resultat.
Styrelsen ansvarar för att leda och stödja de utskott och arbetsgrupper som inte lyder direkt under
fullmäktige. Styrelsen har som uppgift att bereda beslutsunderlag åt fullmäktige.
Arbetet är omväxlande och arbetsuppgifterna varierande. Många uppgifter är årligen återkommande
eller i permanenta organ i universitetet, men varje år kommer det även helt nya projekt som kåren
driver eller deltar i. I kårstyrelsens uppgifter ingår även att utveckla de egna posterna och kårens
verksamhet. Arbetstider för de heltidsarvoderade är i allmänhet vanliga kontorstider, men det
förekommer också kvälls- och helgarbete.
Styrelsens arbete bedrivs i Linköping och Norrköping varvid alla tjänster innefattar resande mellan
städerna. Den huvudsakliga arbetsplatsen är StuFFs kontor i kårhuset Kårallen på Campus Valla.
Delar av arbetet bedrivs i samarbete med de andra studentkårerna vid LiU, exempelvis i
samarbetsorganet LUST och dess undergrupper. Det finns även samarbeten med andra studentkårer
på ett nationellt plan, bland annat genom Sveriges förenade studentkårer (SFS). Styrelseledamöterna
ska hålla sig uppdaterade om vad som händer på det lokala såväl som det nationella planet, i
synnerhet inom sitt arbetsområde.
Styrelseledamöterna är att betrakta som studentpolitiker som för kårens talan utåt. De kan således
förväntas uttala sig i olika frågor rörande student- och utbildningspolitik och ska då föra fram kårens
åsikter i enlighet med styrdokumenten.
StuFF
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Tjänstestruktur för verksamhetsåret
2020/2021

Rev
2019-12-11

Dokumenttyp

Tjänstestruktur
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Kårordförande och vice kårordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet arbetar i synnerhet med
att planera och leda förvaltningen av styrelsens uppdrag. Presidiet har ansvar för att planera och leda
styrelsens strategiska och långsiktiga arbete samt att förvalta kårens personella och ekonomiska
resurser. Presidiet har således dessa gemensamma ansvarsuppgifter: förvaltning både av
verksamheten och dess personella och ekonomiska resurser. Vilket inkluderar arbetsledning och att
båda är firmatecknare. Utöver dessa ingår även representation.
Ledningsuppdraget innefattar fördelning av arbete och samordning av styrelsens ledamöter samt att
hålla medarbetarsamtal med dessa. Presidiet ansvarar för att föra ut information till styrelsen och
fullmäktige, och har det huvudsakliga ansvaret för kontakten mellan styrelsen och fullmäktige.
Uppdraget inkluderar en utveckling av organisationens verksamhet. Presidiet är ansvariga för att
beslutsunderlag och handlingar till styrelsemöten förbereds.
Representationsuppdraget är riktat mot flera intressenter, i första hand mot universitetet i de främsta
samarbetsorganen. Dessa inkluderar studentrådet, studentledningsrådet samt mot andra studentkårer
i LUST- och Kårservicesamanhang. Det kräver att presidialerna sätter sig in i såväl nationell som
lokal studentpolitik för att kunna föra StuFFs talan i relevanta organ. Presidiet har även det
huvudsakliga ansvaret för representation och samarbete med Linköpings- och Norrköpings
kommun samt Fullmäktige.
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Tjänstestruktur för verksamhetsåret
2020/2021

Rev
2019-12-11

Dokumenttyp

Tjänstestruktur
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

StuFFs kårordförande (KO) leder styrelsens och studentkårens arbete och är dess främsta
representant i media likväl som övriga sammanhang. Representationen inkluderar bland annat att
företräda StuFF gentemot universitetet, i forum såsom universitetsstyrelsen och en utav
fakultetstyrelserna, och gentemot Linköpings kommun.
KO är ordinarie ledamot i LUST-styrelsen och Kårservice Ägarförening (KSÄF) och
mötesordförande på styrelsens interna möten. I uppdraget ingår också huvudansvaret för StuFFs
strategi och långsiktiga organisationsarbete. KO delar på arbetsledningsansvaret med vice
kårordförande.

Vice kårordförande (VKO) har huvudansvaret för den styrelsegemensamma administrationen. Det
innefattar den dagliga ekonomiska hanteringen, förberedelser och struktur för det
styrelsegemensamma arbetet, arkivering och att vara dataskyddsombud. VKO delar
arbetsledningsansvar med KO och är KO ställföreträdare i kårstyrelsen, LUST-styrelsen och KSÄF
vid dennes frånvaro. VKO ska vara ett stöd för KO och vara denne för behjälplig.
I posten ingår även att representera StuFF i möten med universitetet, Norrköping kommun och
andra forum.
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Studentenhetens huvudsakliga syfte är att utveckla och bevaka utbildningskvaliteten samt bevaka
studenternas psykosociala och fysiska arbetsmiljö – vid grundutbildning, avancerad nivå och
forskarutbildning på Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. En av enhetens ledamöter
skall även ha huvudansvar för forskarutbildningsfrågor. Främst består studentenhetens
arbetsuppgifter av att sitta med i de av universitetets arbetsgrupper och organ relaterade till
kvalitetsutvecklingsarbete för utbildning, Studenthälsan, studenters rättigheter och lika villkor samt
att utöva påverkan på de flesta nivåer som behandlar utbildningsfrågor.
Studentenheten är StuFFs studentombud avseende utbildnings- och arbetsmiljörelaterade ärenden,
så kallade studentärenden. I uppdraget ingår att försöka hjälpa enskilda studenter med problem när
dessa rör utbildningens innehåll och arbetsmiljörelaterade frågor, samt närliggande frågor. Utöver att
arbeta mot universitetet och enskilda studenter har även ombuden en nära kontakt med sektionernas
utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud samt stöttar dessa i deras utvecklingsarbete.
Studentenheten samarbetar med de andra kårernas motsvarigheter genom utskott i LUST. Enheten
är tillsammans närmast kontaktpersoner för ordförande och ledamöter i Utbildningsutskottet.

Studentombud Utbildning Filosofisk fakultet (SUF) driver studentombudsfrågor för de studenter
som tillhör den Filosofiska fakulteten vid LiU. Arbetet inkluderar att representera StuFF i bland
annat fakultetsstyrelsen och fakultetens kvalitetsnämnd. Postinnehavaren ansvarar för kårens arbete
med studentinflytande och utbildningskvalitet för programstudenter, studenter på fristående kurser
och masterprogram inom den Filosofiska fakulteten. SUF ansvarar även för StuFFs
utbildningsutskott tillsammans med Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU). I
posten ingår även att organisera och samordna sektionernas utbildningsbevakare, samt att anordna
utbildningsbevakarträffar.

Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU) driver studentombudsfrågor för de
studenter som tillhör utbildningsvetenskap vid LiU. Arbetet inkluderar att representera StuFF i bland
annat styrelsen för utbildningsvetenskap. I arbetet ingår även ett huvudansvar för doktorandfrågor
och internationalisering. Det innebär exempelvis att delta i de båda fakulteternas
internationaliseringsnämnder. SUU ansvarar även för StuFFs utbildningsutskott tillsammans med
SUF. I posten ingår det även att representera kåren i universitetets centrala grupper relaterade till
utbildningskvalitet och Didacticum, samt att delta i utbildningsbevakarträffar.
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Studentombud för arbetsmiljö och lika villkor (SAL) har det övergripande ansvaret för studenternas
fysiska och psykiska arbetsmiljö samt studiesociala situation. Detta inkluderar att vara centralt
arbetsmiljöombud för studenter (CAMO-stud) för campus Valla och campus Norrköping samt att
representera StuFF i strategigruppen för lika villkor samt i Studenthälsans styrelse. SAL
sammankallar och genomför möten och utbildningar för sektionernas arbetsmiljöombud
tillsammans med representanter från LinTek och Consensus. Arbetsuppgifterna inkluderar även att
arbeta med strategier och insatser för psykisk ohälsa i samband med alkohol och drogprevention och
SAL är en av kårens representanter i SLANDT (Nätverket för studenter vid Linköpings universitet –
alkohol, narkotika, dopning och tobak).
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Sektionsenheten består utav Studentenheten och Studiesocialt ansvarig Mottagning och sektion.
Enheten är ett sätt att sammanstråla de olika sektionsnära verksamheter som kårstyrelsen har samt
överse att sektionsavtalet StuFF har med sektionerna är uppdaterat och efterföljbart.

Studiesocialt Ansvarig mottagning och sektion (SAms) är den i styrelsen som ansvarar för StuFFs
mottagningsverksamhet och kontakten med sektionerna. Arbetet inkluderar mycket kontakt med
motsvarande inom de andra två studentkårerna och sektionernas fadderier och festerier. SAms är
arbetsledare till Mottagningssamordnare i både Linköping och Norrköping och stödjer dessa i sitt
arbete. Tillsammans med de studiesocialt ansvariga i de övriga kårerna arbetar SAms med att
utvärdera och utveckla Mottagningspolicyn. Utöver mottagningen är SAms delaktig i planering och
genomförande av många andra evenemang och utbildningar. SAms är även en av kårens
representanter i SLANDT (Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol, narkotika,
dopning och tobak).
SAms är också kårens huvudsakliga kontakt med sektionerna i vårt samarbete med dem. Ansvaret
innebär att förvalta relationen med sektionerna och att främja en god relation.
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Informationsenheten har sin grund i förvaltningsuppdraget. Syftet med enheten är att tydligt
förvalta de uppdrag vi har som kår - att kommunicera vår verksamhet till organisationens alla delar
samt till våra medlemmar och externa parter. Deras gemensamma uppdrag är att synliggöra kårens
verksamhet och tydliggöra värdet i medlemskapet i huvudsak genom att kommunicera styrelsens
arbete i alla relevanta kanaler. Deras uppdrag är även att synliggöra andra medlemsförmåner. Det är
också enhetens uppgift att arbeta fram strategier för att öka medlemsanslutningen samt att planera,
synliggöra och följa upp medlemsrekryterande och medlemsvårdande event.

Kommunikatören (KOM) har ansvar för att marknadsföra och kommunicera organisationens arbete
på ett välgrundat sätt. KOM är ansvarig för att upprätthålla en tydlig och långsiktig struktur för
informations-flödet. KOM ska arbeta för att alla som verkar vid universitetet lätt vet eller kan ta
reda på vad StuFFs löpande och strategiska arbete går ut på. KOM ansvarar för att ta fram grafiska
material och planerar innehållet i StuFFs marknadsföringskanaler - hemsidan, sociala medier och fast
marknadsföringsmaterial. KOM är ansvarig för StuFFs varumärke och image. Detta innebär att
varumärket förvaltas och vårdas genom hela organisationens arbete och kommunikation. StuFF är
en transparent organisation och employer branding är också en del av det vårdande arbetet. KOM är
tillsammans med kårordförande ansvarig för kontakt med media.

Medlems- och Studentrepresentantansvarig (MSA) arbetar med både medlemmar och
studentrepresentanter. MSA arbetar med att tillvarata på tillfällen för studentinflytande, studenternas
möjlighet att påverka när de blir medlemmar och medlemmarnas möjlighet att bli
studentrepresentanter. Arbetet kring studentrepresentanter innebär rekrytering, att koordinera, ge
information och att stötta vid behov. Det strategiska arbetet kring våra medlemmar kretsar kring att
långsiktigt utveckla strategier för att rekrytera, behålla och vårda våra medlemmar.
Med ansvar för studenternas representation tar även MSA ansvar för nationell representation och
där ingår kårens arbete i Sveriges Förenade Studentkårer, SFS.
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition – revidering av mottagningspolicyn
Studentkårernas Studiesocialt Ansvariga har under hösten gemensamt utvärderat den gemensamma
Mottagningspolicyn och konstaterat att den varit i behov att revideras. De har sedan i samråd arbetat
fram ett förslag på ny mottaningspolicy. Det nya förslaget är en revidering av tidigare antagen policy
där förändringarna haft fokus på att framförallt göra dokumentet mer lättläst samt ta bort
information som uppfattas som irrelevant för policyns syfte.
Utöver ovan nämnda fokus vill Studiesocialt Ansvariga lyfta fram att observera framlagda ändringar
i följande punkter:
•

2.1: förtydligat att vi kårer har ytterligare interna regler för respektive kår. Samt 2.1.1: lagt till
en punkt att kårerna åtar sig att ta fram samarbetsavtal och fadderkontrakt. Dessa ändringar
för att förtydliga att det finns dokument utöver policyn som ska följas samt att kårerna har
olika interna dokument och att det är där det vissa saker kan skilja sig.

•

2.3.1: förtydligat att en fadderutbildning är giltig i 3 terminer samt att faddrar inför varje
mottagning ska gå på fadderutbildning del 2. Detta för att det ska bli tydligare och lättare för
faddrarna att veta om och när de behöver gå på fadderutbildningarna.

•

3.1: tagit bort fotnoten om Lika villkor och istället fått in det i den flytande texten då det
kändes mer naturligt att förklara det redan där.

•

3.2.1: ändrat procentgränsen på alkohol från 5% till 5,2%. Detta för att underlätta för
arrangörerna både planeringsmässigt och ekonomiskt.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Anta bifogat förslag om Mottagningspolicy

•

Ge de studiesocialt ansvariga vid studentkårerna rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Styrelsen genom Josefin Stoor
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Förord
Consensus, LinTek och StuFF, nedan kallade studentkårerna, bildar tillsammans
Linköpings universitets studentkårer (LUST). LUST är ett samarbetsorgan för
medlemskårerna och har till ändamål att driva frågor som rör alla studenter vid
Linköpings universitet oavsett kårtillhörighet.
Studentkårerna ansvarar på uppdrag av Linköpings universitet, för att de nyantagna
studenterna får en bra mottagning till universitetet. För att säkerställa en god kvalitet
och vidareutveckling av mottagningsverksamheten har studentkårerna valt att genom
LUST ta fram en gemensam policy för hur mottagningsverksamheten ska genomföras.
Policydokumentet finns främst som ett styrdokument för de personer som arbetar med
mottagningsverksamhet med koppling till studentkårerna men är även intressant för
den som önskar ökad insyn i mottagningsverksamheten vid Linköpings universitet.
Policyn ska utvärderas efter varje mottagning i samråd med samtliga arrangörer och
relevanta intressenter och vid behov revideras.

Alvina Johansson
Studiesocialt ansvarig
Consensus
Anna Pohl Lundgren
Studiesocialt ansvarig
LinTek
Josefin Stoor
Studiesocialt ansvarig
StuFF
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1. Om mottagningen
Linköpings universitet är välkänt för den sociala introduktionen till studentlivet genom
den välorganiserade mottagningsverksamheten för de nyantagna studenterna.
Mottagningen1 äger rum under perioderna i samband med terminsstart och arrangeras
av studenterna själva genom studentföreningar som är mer eller mindre knutna till
utbildningsprogram och/eller kurser vid Linköpings universitet.

1.1 Syfte och målsättning med mottagningsverksamheten
Syftet med mottagningsverksamheten är att välkomna och förbereda de nyantagna
studenterna för deras tid vid Linköpings universitet. Det ska vara både roligt och
spännande att börja studera och mottagningen ska vara en period värd att minnas
resten av livet.
Målet med mottagningsverksamheten är att ge varje nyantagen student möjlighet att
bygga ett socialt nätverk samt att lägga grunden för en god studieteknik.
Studentkårerna har som målsättning för arrangerandet av mottagningen att:
•
•
•
•
•
•
•

Alla nyantagna studenter ska känna sig välkomna till Linköpings universitet och
till att delta i mottagningsverksamheten.
Aktiviteterna ska till upplägget präglas av variation och tillgänglighet. De ska
dessutom i möjligaste mån rikta sig till alla nyantagna studenter.
De nyantagna studenterna ska uppmuntras till att ta sina universitetsstudier på
allvar.
Ingen ska känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad.
Alla aktörer ska ha ett sunt förhållningssätt till alkohol under mottagningen.
Främja samarbetet och integrationen mellan studenter på olika utbildningar och
fakulteter.
Ge en introduktion till det rika och varierade studentliv som Linköpings
universitet erbjuder.

1.2 Syfte med mottagningspolicyn
Policyn syftar till att studentkårerna och övriga aktörer inom mottagningsverksamhet
ska nå en samsyn kring vad som kännetecknar en god mottagning av nyantagna
studenter. Förhoppningen är att mottagningspolicyn ska verka för en positiv förändring
av attityder och normer då det ligger i allas intresse att mottagningen av de nyantagna
studenterna sker på ett så bra sätt som möjligt.

1

Mottagningen kallas i folkmun för Nolle-P. Namnet kommer av att den berörda perioden utspelar sig innan
teknologernas första läsperiod. Tiden innan läsperiod ett är period noll, allmänt kallad Nolle-P. Namnet har
anammats över hela universitetet.

KB

DF
DF

Hj
Hj

AS

2019-11-08
5 (14)

1.3 Mottagningsperiodens omfattning
Med mottagningsperiod menas det tidsspann under vilket någon arrangör bedriver sin
mottagningsverksamhet som har godkänts av kårerna. Mottagningsperioderna äger rum
i samband med varje terminsstart och sträcker sig från det att den första arrangören
påbörjar sin mottagningsverksamhet fram tills att den sista arrangören avslutat sin
mottagningsverksamhet. Detta gäller oavsett arrangörens kårtillhörighet.
Aktör under mottagningsperioden ska följa mottagningspolicyn gentemot alla
nyantagna studenter under egen pågående mottagningsverksamhet samt alla
mottagningsarrangemang fram till att mottagningsperioden har avslutats.
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2. Aktörer
Ett flertal aktörer är involverade på olika nivåer i mottagningsverksamheten på
Linköpings universitet. Denna policy berör de aktörer som på något sätt är knutna till
studentkårerna. Alla aktörer deltar under mottagningsverksamheten frivilligt – ingen
ska tvingas att delta. Dock är alla aktörer som väljer att delta under
mottagningsverksamheten bundna till sina åtaganden.
Alla aktörer ska under mottagningsperioden påvisa universitetsstudiernas allvar.
Aktörerna är:
• Studentkårer
• Arrangörer av mottagningsverksamhet
• Faddrar
• Skådespelare

2.1 Studentkårer
Studentkårerna ansvarar för mottagningen gentemot Linköpings universitet. Kårernas
huvudsakliga uppgift är att samordna och koordinera mottagningsverksamheterna hos
de olika arrangörerna, samt tillse att de olika mottagningarnas innehåll är förenligt med
denna policy.
Utöver mottagningspolicyn får kårerna bestämma ytterligare regler för sin respektive
mottagning. Dessa regleras i samarbetsavtal och/eller fadderkontrakt för respektive kår.
2.1.1 Studentkårer åtar sig att:
• Varje enskild studentkår ansvarar för att det finns en kontaktperson inom den
egna organisationen som underlättar kontakten mellan studentkåren och övriga
aktörer.
• Planera och genomföra utbildningar för arrangörer av mottagningsverksamhet
och faddrar. Fadderutbildningarna planeras och genomförs i samarbete med
Studenthälsan.
• Definiera datum då mottagningsperioden och respektive mottagningar börjar och
slutar.
• Se till att representanter för de olika arrangörerna träffas och samordnar sina
verksamheter.
• Ansvara för att utvärdering av mottagningspolicyn sker.
• Upprätta samarbetsavtal samt fadderkontrakt.
• Meddela eventuell förändring av färg på nykterfaddertröjor till alla arrangörer av
mottagningsverksamhet minst fyra månader innan mottagningsperiodens
början.
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2.2 Arrangörer av mottagningsverksamhet
De som arrangerar mottagningsverksamhet kan till exempel vara fadderier, mästerier
faddergrupper och sektionsstyrelser. Vanligtvis planerar och genomför arrangörer
mottagningsverksamhet för nyantagna studenter vid den sektion arrangören
representerar.
Utöver mottagningspolicyn får arrangörer bestämma ytterligare regler för sin
mottagning, så länge dessa inte går emot mottagningspolicyn samt godkänns av
respektive kår.
Ett flertal arrangörer genomför ett skådespel som varar hela mottagningen. Detta går att
läsa mer om under stycket om skådespel.
2.2.1 Arrangörer av mottagningsverksamhet åtar sig att:
• Planera och ansvara för de sociala aktiviteterna under mottagningen.
• Tillse att minst en person är huvudansvarig för arrangörens
mottagningsverksamhet under planering och utförande av mottagningen.
• Ansvara för att ett avtal gällande mottagningsverksamhet skrivs på, för deras
räkning, med sin studentkår.
• Delta i de utbildningar, riktade mot arrangörer, som arrangeras av
studentkårerna i samarbete med Studenthälsan.
• Inte genomföra verksamhet som uppfattas som kränkande, trakasserande eller
diskriminerande.
• Vara förebilder för såväl faddrar som nyantagna studenter.
• Tillse att överlämningen till nästkommande arrangör av mottagningen är
tillfredställande för de tillträdande.
• Alla berörda nyantagna studenter får veta när alla skådespel har avslöjats.
• Vidta åtgärder om en nyantagen student misstänks vara en del av ett skådespel,
enligt 2.4.4.
• Se till att aktiviteter som genomförs på allmän plats ska skapa en positiv bild av
studentlivet hos allmänheten.
• Lämna in beskrivning på eventuell ändring av utstyrsel till ansvarig på
studentkåren för godkännande. Detta ska ske inom utsatt tid satt av
studentkåren.
• Redovisa aktiviteter, budget, gyckel2 etc. till ansvarig på studentkåren. Detta ska
ske inom utsatt tid satt av studentkåren.
• Tillse att faddrar har fadderklädsel. Eventuella faddertröjor får inte ha samma
färg som nykterfaddertröjor, för att det tydligt ska framgå skillnad mellan
faddrar och nykterfaddrar. Detta gäller även eventuella mottagningströjor för de
nya studenterna.
2

Gyckel är ett humoristiskt framträdande eller upptåg som kan innefatta t.ex. sång, film eller dans.
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•
•

Ansvara för att externa aktörer agerar i enlighet med mottagningspolicyn.
Underställa sig de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar.

2.3 Faddrar
Faddrar är arbetar ideellt under mottagningen för att välkomna de nyantagna
studenterna. Faddrar ska fungera som stöd för den nyantagna studenten så att denne
finner sig socialt och studiemässigt till rätta, ett stöd som gäller för alla nyantagna
studenter som behöver hjälp oavsett fakultet eller program.
2.3.1 Faddrar åtar sig att:
• Inneha giltig fadderutbildning. Fadderutbildning del 1 är giltig i 3 terminer. Inför
varje mottagning ska även faddrar delta på Fadderutbildning del 2. Vid
tveksamheter huruvida en fadder ska gå fadderutbildningen igen eller ej ska
ansvarig på studentkåren kontaktas.
• Vara medvetna om sin roll gentemot den nyantagna studenten och inte utnyttja
sin maktposition.
• I största möjliga mån verka för att alla nyantagna studenter får lika mycket
uppmärksamhet.
• Vara uppmärksamma på personer som riskerar att hamna utanför gruppen eller
som missköter sig, och agera därefter.
• Förebygga samt vidta åtgärder om de nyantagna studenterna agerar på ett sätt
som strider mot mottagningspolicyn (t.ex. om de nyantagna studenterna skriver
gyckel som är kränkande, trakasserande, diskriminerande eller olämpligt grova i
sitt innehåll).
• Tänka på sitt uppträdande som representant för universitetet.
• Låta de nyantagna studenterna själva få bilda sig en uppfattning om studenter vid
andra utbildningar på Linköpings universitet, studenter på andra lärosäten,
universitetets anställda samt utbildningar och kurser.
• Vara vägvisare i studierna och hjälpa de nyantagna studenterna att komma till
rätta med den nya typ av studiemiljö de möts av i och med ingången till de
akademiska studierna.
• Respektera det arbete som arrangörerna har lagt ner på mottagningen och vid
behov finnas tillgänglig för att hjälpa till.
• Respektera alla typer av skådespel som sker i samband med mottagningen.
• Delta aktivt under hela mottagningen, undantag kan godkännas av ansvarig
arrangör och studentkår.
• Under deltagande på aktiviteter alltid befinna sig i ett skick där de vid behov kan
ta hand om de nyantagna studenterna, oavsett program eller fakultet.
• Tydliggöra sitt fadderskap genom klädsel och/eller accessoarer enligt ansvarig
arrangörs och kårs direktiv.
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2.4 Skådespelare
Syftet med skådespel är att ge de nyantagna studenterna något att samlas kring och
prata om genom att skapa oväntade händelser. Detta för att motverka utanförskap.
2.4.1 Riktlinjer vid skådespel:
• Aktörer ska utforma och utföra skådespelet för dem som det är avsett för.
• Senast då mottagningen är slut ska aktörer kliva ur sin rollfigur.
• Den enskilde aktören bör försöka minimera risken för missförstånd genom att
uppträda på ett naturligt sätt vid kontakter med icke-studenter såsom
universitetspersonal, butiksbiträden eller liknande.
2.4.2 Arrangörer
Ett flertal arrangörer genomför ett skådespel som varar hela mottagningen.
Arrangörernas utstyrsel, framtoning och aktiviteter ska genomsyras av ansvar.
2.4.3 Faddrar som spexar
Det finns flera faddrar som under mottagningens början spelar olika roller. Det kan
exempelvis vara att spela nyantagen student eller faddrar som deltar i olika sketcher.
För att undvika missförstånd och ryktesspridning ska arrangör, faddrar och andra
berörda parter känna till alla dessa faddrar.
2.4.4 Skådespelare åtar sig att:
•
•

•

•
•

Underställa sig de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar. Undantag för
fadderklädsel kan förekomma i samråd med studentkåren.
Redovisa sin karaktär, namn, framförande och avslöjande för ansvarig för
mottagningen på studentkåren för att få den granskad och eventuellt godkänd.
Detta ska ske inom utsatt tid satt av studentkåren.
I de fall skådespelaren interagerar med de nyantagna studenterna; efter
avslöjandet presentera sig som sitt riktiga jag så att skådespelet får ett tydligt
slut.
Avbryta skådespelet och tydligt förklara detta för berörd part inom 24 timmar
om någon skulle bli illa berörd av skådespelet.
Arbeta för att varken de nya studenterna eller omgivningen blir rädda eller
obekväma av skådespelet.
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För de som spelar en nyantagen student gäller dessutom:
• Avsluta skådespelet senast under respektive arrangörs mottagnings tredje dag
med aktiviteter. Dessa skådespelares första dag bör vara vid de nyantagna
studenternas upprop, undantag kan ges vid särskilda skäl.
• Ikläda sig en såpass extrem karaktär att ingen kan känna sig utpekad. Denna
karaktär får inte baseras på drag som kan uppfattas som kränkande,
trakasserande eller diskriminerande.
• Inte bli kompis med de nyantagna studenterna under tiden som rollen spelas.
• Omedelbart gå ur sin roll om någon skulle bli illa berörd av karaktären.
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3. Allmänna regler och normer under mottagningsperioden
För att säkra kvalitén på mottagningen och göra den så välkomnande och inkluderande
som möjligt finns ett antal regler och normer som alla aktörer ska följa.

3.1 Lika villkor
På Linköpings universitet bedrivs ett aktivt arbete med lika villkor. Detta innefattar ett
arbete med jämställdhet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt mot kränkande
särbehandling. Målsättningen under mottagningen är att sträva efter en mångfald i
aktiviteterna så att så många som möjligt kan och vill medverka under
mottagningsperioden och att de anordnade aktiviteterna inte verkar uteslutande.
Samtliga inslag under mottagningen ska utformas med de sju diskrimineringsgrunderna
i åtanke. Dessa är:
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsvariation
• Sexuell läggning
• Ålder
Bedömning av diskriminering, kränkning eller trakasseri utgår från den utsattes
upplevelse.
Under mottagningsperioden får ingen form av pennalism3 förekomma. Uppmuntran till
eller förespråkande av våld får ej heller förekomma.

3.2 Alkohol och andra droger
Under mottagningen grundläggs många normer för den stundande studietiden och
aktörer ska arbeta för att motverka att den nyantagna studenten utvecklar skadliga
vanor vad gäller alkoholkonsumtion. En viktig aspekt att ha i åtanke är den eventuella
förekomsten av studenter under 18 år. För dessa finns speciella regler vad gäller alkohol
och tillträde till studentpubar och vissa arrangemang. Frågor angående tillträde till
aktiviteter under mottagningsperioden ställs till ansvarig för mottagningen på
studentkåren. Samtliga aktörer under mottagningen ska följa nedanstående regler för
alkohol4.
Icke föreskrivna narkotiska preparat får ej förekomma under några omständigheter.

3

Det vill säga all form av kamratförtryck och översitteri, men även kränkning, diskriminering, trakasserier mm
Alkohollag (2010:1622) 1:a kapitlet, 5 §: ” Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25
volymprocent…”
4
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3.2.1 Under mottagningsverksamhet gäller följande:
För arrangörer av mottagningsverksamhet
• Arrangörer av mottagningsverksamhet ska följa de av kommunen uppsatta regler
kring utskänkning samt svensk lag.
• Första kvällen under mottagningen ska vara alkoholfri för att visa på att
mottagningens huvudsyfte inte är alkoholdrickande.
• Minst hälften av de planerade dagarna under mottagningen ska vara helt
alkoholfria. Dagarna bör vara jämnt fördelade under hela perioden, dock max två
dagar med alkoholinslag i följd.
För faddrar
• Alkoholen ska inte vara ett nödvändigt inslag i anordnade aktiviteter - det ska
alltid vara accepterat att vara nykter på ett arrangemang.
• Faddrar ska uppträda föredömligt och hantera alkoholen med förnuft.
• Aktörer får ej förtära alkohol starkare än 5,2 volymprocent med undantag för de
enheter som arrangören fått särskilt tillstånd för från studentkåren.
• Ingen alkoholhets eller annan uppmuntran till alkoholkonsumtion får
förekomma. Vid minsta oklarhet kontakta ansvarig på studentkåren.
För nykterfaddrar
• Nykterfadder ska vara nykter.
• Vid varje enskilt arrangemang, där alkohol förekommer, ska det finnas minst en
nykterfadder på en grupp om 20 nyantagna studenter, dock minst två
nykterfaddrar per arrangemang.
• Nykterfaddrar ska, så att det framgår tydligt vilka faddrar det är, bära
nykterfaddertröjor eller nykterfadderband som tillhandahålls av studentkårerna.
• På arrangemang där alkohol förekommer ska det finnas nykterfaddrar på plats
från arrangemangets början till dess slut.
Vid servering
• Vatten ska alltid erbjudas kostnadsfritt i samband med alkoholservering.
• Det ska alltid vara enkelt att välja alkoholfria drycker och dessa ska presenteras
på ett synligt och positivt sätt.
• Minst en av de alkoholfria dryckerna ska vara billigare än de alkoholhaltiga,
vatten räknas inte i detta avseende.
• På arrangemang där utskänkning av alkohol äger rum får ingen dryck starkare än
5,2 volymprocent alkohol serveras eller säljas utan särskilt tillstånd från
studentkåren. Detta gäller även vid arrangemang där extern part står för
utskänkning av alkohol.
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4. Aktiviteter
Syftet med de aktiviteter som genomförs under mottagningen är att de nyantagna
studenterna ska lära känna andra studenter och sin omgivning. Målsättningen är att
studenterna ska känna samhörighet med alltifrån studiekamrater till universitetet i sin
helhet.
För aktiviteter gäller följande:
• Ingen social aktivitet får inkräkta på schemalagda studier. Hänsyn till de
nyantagna studenternas schema ska tas vid planering av aktiviteter.
• Aktiviteter som utspelar sig på en kväll mot vardag får ej hålla på till senare än
01.00.
• Aktiviteterna under mottagningen bör anordnas så att de i största möjliga mån
tilltalar alla nyantagna studenter.
• Arrangören/arrangörerna ansvarar för allt innehåll i aktiviteterna.
Nedanstående är en genomgång av vanligt förekommande aktiviteter i
mottagningsverksamhet.

4.1 Uppdrag
Uppdrag är frivilliga uppgifter vanligtvis avsedda att lösas i grupp. De får inte vara
alltför betungande för den enskilda studenten och de bör vara möjliga att avsluta under
mottagningen. Samtliga uppdrag ska vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna.
Uppdrag får inte användas för att få tråkiga arbeten gjorda åt arrangören av
mottagningsverksamheten eller åt annan person. De får inte heller vara förnedrande
eller väcka anstöt. Uppdragsbeskrivning skickas in till studentkåren för att granskas och
eventuellt godkännas.

4.2 Tävlingar
Tävlingar syftar till att ge samhörighet i en större grupp där många är engagerade för att
nå ett gemensamt mål. Det är viktigt att dessa insatser resulterar i att lyfta den egna
gruppen på ett sådant sätt att det inte sker på bekostnad av någon annan grupp eller
person.
Om mutor förekommer ska dessa vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna.
Alkohol får under inga omständigheter förekomma som muta. Kreativitet och
uppfinningsrikedom bör uppmuntras.

4.3 Fester
Huvudsyftet med fester och andra kvällsaktiviteter är att ge de nyantagna studenterna
ytterligare möjligheter att lära känna varandra, men de syftar även till att utforska det
mångfacetterade studentlivet.
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Det är av yttersta vikt att arrangören vet vilka regler som gäller på platsen för festen.
Speciellt viktigt är att tänka på att i aktuella fall söka tillstånd för att hålla arrangemang
på allmän plats samt tillstånd för att få servera alkohol till slutna sällskap.
Läs mer i avsnittet Alkohol och andra droger.

4.4 Gyckel
Gyckel utgör en stor del av underhållningen under mottagningen och är en viktig
studenttradition. För många nyantagna studenter är mottagningen första gången de
stöter på fenomenet gyckel. Av denna anledning är det viktigt att välja gyckel med stor
omsorg och att inte framföra gyckel som tolkas som stötande eller kränkande.
Exempel på gyckel som ska undvikas är nidvisor om andra sektioner, fakulteter,
lärosäten och dylikt; gyckel med rasistiska eller grova sexuella anspelningar samt alla
former av striptease. Det är oerhört viktigt att gyckel inte sker på bekostnad av någon
annan grupp eller person. Inget som uppmuntrar till alkoholhets får vara med i
uppträdandet.
Läs mer i avsnittet Lika villkor.
Samtliga gyckel som ska framföras under mottagningsperioden ska skickas in till och
godkännas av studentkåren som representerar den grupp gycklet ska framföras för.
Godkännande av gyckel sker alltid med mottagningspolicyn som beslutsunderlag.
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