
 

 

Sidan 1 av 2 

 

Tid:   Tisdagen den 9 september kl. 08:00-09:00 

Lokal: Digitalt, zoom 

Närvarande: August Goldhahn, Anika Ernvik, Tone Wernersson, Johannes Stedt, Natalia 

Tomczyk, Policarpio Bernerstedt, Erik Stiegler 

Även kallade:  Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl. nr. 

1. 1 Mötets öppnande 
Kårordförande August Goldhahn öppnade mötet kl. 08:09 

 

2. 2 Mötessekreterare 
Ständige sekreterare Anika Ernvik 

 

3. 3 Val av justeringsperson 
Beslutades: att välja Tone Wernersson till justeringsperson 

 

4. 4 Adjungeringar 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

5. 5 Godkännande av föredragningslistan 
Beslutades:  

• Att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

5 SM02-20/21 

6. 6   Föregående mötesprotokoll 
Beslutades: att lägga SM1 20/21 till handlingarna 

 

7. 7 Rapporter och meddelanden från styrelsens ledamöter 

• Styrelsen arbetar på med SSU och mottagningen är över 

 

8. 8 Presidiebeslut 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

 

9.  Beslut per capsulam 
 

 

 a) Beslut avtal för Nykterfaddertröjor och -band 
b) Avtal för nyttjande av lokaler i Kåkenhus 
c) Avtal för Nyttjande av lokaler i HusETT 

 
 
Beslut 

• Samtliga beslut finnes godkända och läggs till handlingarna 

9a SM02-20/21 

9b SM02-20/21 

9c SM02-20/21 

 

10. 1Propositioner och motionssvar  
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0 

 a) Beslutsförslag om policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Föredragande: Natalia Tomczyk 
 

Beslutades:  

• Att godkänna beslutet i sin helhet 

10a SM02-20/21 

11. Övriga beslutspunkter  

a.  a) Beslut om extrainsatt fullmäktigemöte rörande fyllnadsval till styrelsen 20/21 
Föredragare: August Goldhahn 
 

b) Beslutsförslag om Festrabattsavtal 
        Föredragare: Erik Stiegler 
 

c) Beslutsförslag om nytt sektionsavtal för doktorandsektioner 
        Föredragare: Erik Stiegler 
 
Beslutades: 

• Att godkänna alla ovanstående beslut i sin helhet 

11a SM02-20/21 

 

 

      11b SM02-20/21 

 

       

 11c SM02-20/21 

 

 

 

12. Diskussionspunkter 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

13. Övriga frågor 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

14 Nästa möte 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

15. Mötets avslutande 
Kårordförande August Goldhahn avslutade mötet kl. 08:19 

 

 

Undertecknas av 

 
 
 

  

August Goldhahn Anika Ernvik 
 

Tone Wernersson 
 

Ordförande Ständig Sekreterare Justeringsperson 
 

Tone Wernersson (Sep 24, 2020 11:30 GMT+2)

TW

Anika Ernvik (Sep 24, 2020 11:33 GMT+2)

AE

August Goldhahn (Oct 21, 2020 08:20 GMT+2)
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Sidnummer 
1(3) 

Avtal 

Rev 
2020-07-08 

Avser 

Avtal för Nykterfaddertröjor och -band 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig – mottagning och sektion 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 
 

_________  _________ 
StuFF  Arrangören 

1. Avtal för Nykterfaddertröjor och -band 

Avtal mellan ___________________, nedan kallad Arrangören, och Studentkåren för 

utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet, nedan kallat StuFF. 

Avtalet gäller lån av Nykterfaddertröjor och -band för mottagningen ____(VT/HT) ____(år) och 

upphör att gälla den dag då samtliga Nykterfaddertröjor och -band är återlämnade till StuFF. 

2. Avtalets syfte 

Syftet med avtalet är att få en tydlig överblick på hur många nykterfaddertröjor och -band som 

hämtats ut av Arrangören inför arrangemang under mottagningen samt för att klargöra respektive 

parts åtaganden. 

I och med att avtal sluts mellan StuFF och Arrangören förbinder sig parterna att följa vad som 
nedan fastställs. 

3. Nykterfaddertröjor och -band 

Nedan definieras hur många av respektive storlek och band som Arrangören hämtat ut. 

Band XS S M L XL XXL XXXL 

        

4. StuFFs åtaganden 

StuFF åtar sig att: 

4.1. Tydligt meddela vilket datum nykterfaddertröjor och -band senast ska återlämnas till 

StuFF. 

4.2. Tillhandahålla Arrangören de nykterfaddertröjor och -band som Arrangören behöver 

för att utföra arrangemang. 
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Sidnummer 
2(3) 

Avtal 

Rev 
2020-07-08 

Avser 

Avtal för Nykterfaddertröjor och -band 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig – mottagning och sektion 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 
 

_________  _________ 
StuFF  Arrangören 

5. Arrangörens åtaganden 

Arrangören åtar sig att: 

5.1. Se till att nykterfaddertröjor och -band används i enlighet med mottagningspolicyn 

och fadderkontraktet. 

5.2. Se till att alla som ska var aktiva i Arrangörens mottagningsverksamhet och använda 

nykterfaddertröjor eller -band är medvetna om de riktlinjer som gäller i enlighet med 

mottagningspolicyn, fadderkontraktet och detta avtal. 

5.3. Lämna in samtliga uthämtade nykterfaddertröjor och -band till StuFF senast vid 

utsatt datum. 

5.4. Vara införstådd i konsekvenserna i enlighet med punkt 6. 

6. I händelse av avtalsbrott 

I händelse av att Arrangören inte fullföljer sina åtaganden enligt punkt 5 kommer StuFF debitera 

Arrangören enligt följande: 

6.1. Om Arrangören saknar nykterfaddertröjor eller -band vid inlämning tar StuFF ut en 

straffavgift på 100kr per tröja och/eller band som saknas utifrån punkt 3. Arrangören 

förväntas fortfarande att leta reda på och lämna in de tröjor och band som saknas. 

6.2. Om Arrangören inte lämnar tillbaka de uthämtade nykterfaddertröjor och -band 

senast vid utsatt datum tar StuFF ut en förseningsavgift på 500kr, ny deadline 

meddelas därefter av Studiesocialt. Om den nya deadlinen heller inte efterlevs tar 

StuFF ut ytterligare en straffavgift på 500kr samt 100kr per nykterfaddertröja och -

band som hämtats ut i enlighet med punkt 3. Arrangören förväntas fortfarande 

lämna in de tröjor och band som saknas. 
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Sidnummer 
3(3) 

Avtal 

Rev 
2020-07-08 

Avser 

Avtal för Nykterfaddertröjor och -band 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig – mottagning och sektion 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 
 

_________  _________ 
StuFF  Arrangören 

7. Underskrifter 

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, av vilka parterna förfogar över varsitt.  

Ort och datum: ______________________  Ort och datum: ______________________ 

 

___________________________________ 

Namnteckning, Arrangörens representant  

 

___________________________________ 

Namnteckning, StuFFs representant 

 

___________________________________ 

Namnförtydligande, Arrangörens representant  

 

___________________________________ 

Namnförtydligande, StuFFs representant 
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Consensus LinTek StuFF 

Erik Wängstam 
sam@consensus.liu.se 

073 940 55 21 

Daniel Roos 
sam@lintek.liu.se 
070 269 87 41 

Erik Stiegler 
sams@stuff.liu.se 
073 414 10 10 

 

 

 

Avtal mellan Fadderierna/Mästerierna (ATtityd, ORGANisationen, Societeten, 
Hovet, MiPh0, SKAm, LÄRsex, Familjen, N-Phadderiet, Kretsn, Legionen & 

Skurkeriet) och studentkårerna (Consensus, LinTek & StuFF) 

Fadderiet/Mästeriet, via generalen, åtar sig att följa punkterna i avtalet mellan kårerna (Consensus, 
LinTek & StuFF) och Linköpings Universitet vad gäller nyttjande av lokaler i Kåkenhus, Campus 
Norrköping, under perioden 2020-08-10 till 2020-09-08. Se bifogat avtal (Avtal angående tillfälligt 
nyttjande av lokaler i Kåkenhus, Campus Norrköping, för mottagning av nya studenter höstterminen 
2020). Samt följa regler och rutiner för användning av lokalerna, se bilaga 2 till avtalet.  

Detta innefattar därmed att fadderiet ansvarar för de eventuella kostnader som kan uppkomma i 
enlighet med punkt 1.4, 1.2 samt 1.10 i avtalet. Väljer Linköpings Universitet att debitera 
studentkårerna för någonting annat utöver vad som nämns i punkterna ovan, kommer även detta att 
vidarefaktureras. 

 

 

__________________ __________________ __________________   __________________ 

Anna Essén  Paul Ward Mikaela Lemming Elliott Larsson   
General - ATtityd        General - ORGANisationen   General - Societeten  General - Hovet 

 

__________________  __________________  __________________   __________________  

Denise Wallman  Josefin Hållander  Andreas Henriksson  Emmy Norberg   
General - MiPh0  General - SKAm  General - LÄRsex  General - Familjen  

 

 __________________      __________________       __________________      __________________  

Tove Flodman   Karl Retzman  Jens van Laere  Linus Karlsson 
General - N-Phadderiet  General - Kretsn General - Legionen General - Skurkeriet 

 

__________________ __________________   __________________  
Erik Wängstam                Daniel Roos   Erik Stiegler 

Studiesocialt ansvarig Studiesocialt ansvarig Studiesocialt ansvarig 
Consensus  LinTek   StuFF 
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2020-06-17 
DNR LIU-2020-02273 

1(3) 
 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FASTIGHETSAVDELNINGEN 

 

 

Avtal angående tillfälligt nyttjande av lokaler i 
Kåkenhus, Campus Norrköping, för mottagning av 
nya studenter höstterminen 2020 

Detta avtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan: 
 

(1) Linköpings universitet, org.nr 202100-3096, 581 83 Linköping, (”LiU”); och 

(2) Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet 
(”Stuff”), orgnr 822001-0535, Kårallen, 581 83 Linköping. 

(3) Consensus – Medicinska fakultetens studentkår  (”Consensus”), orgnr 
822003-1564, Kårhuset Trappan Universitetet, 601 74 Norrköping. 

(4) Linköpings teknologers studentkår (”LinTek”) org.nr 822001–0683, 
Kårhuset Trappan Universitetet, 601 74 Norrköping 

 

 
1. ÖVERENSKOMMELSE 

 
1.1 LiU ger Stuff, Consensus och LinTek rätt att tillfälligt nyttja överenskomna lokaler 

för administration före, under och efter ”Nolle-P” under tiden 2020-08-10 – 2020-
09-08. Nyttjandet ska ske i linje med aktuella riktlinjer och vägledning från LiU 
gällande covid 19-pandemin, vilket kan begränsa nyttjandet av de överenskomna 
lokalerna. 

 
En ritning över de lokaler som Stuff, Consensus och LinTek från använda bifogas 
som bilaga 1 till Avtalet. Grönmarkerade rum samt korridorer i anslutning till dessa 
får användas. Övriga rum kommer hållas låsta. Eventuella önskemål om 
förändringar av lokalytan ska ske i samråd med LiU och förändringen ska 
godkännas av LiU. 
 

1.2 Stuff, Consensus och LinTek är gemensamt ansvariga för att uppfylla nedanstående 
överenskomna regler: 
 

a) Hålla lokalerna i väl vårdat skick under hela upplåtelsetiden, vilket innebär daglig 
städning av gemensamma utrymmen och slutstädning av de kontor som kommer 
att användas.  

b) Se till så de möbler man eventuellt får låna återlämnas i fullgott skick.  
c) Ta hänsyn till övriga personer som visats i samma hus. 

    
1.3 Stuff, Consensus och LinTek ska även följa och ansvara gemensamt för de regler och 

rutiner som framgår av bilaga 2 till Avtalet.  
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1.4 Stuff, Consensus och LinTek tar kontakt med LiU i de fall som passerkort och 

nycklar behöver kvitteras ut och returneras. Se kontaktpersoner under punkt 2.1. 
Borttappade nycklar och passerkort debiteras Stuff/Consensus/LinTek. 
Utryckningskostnader förorsakade av Stuff, Consensus och/eller LinTek debiteras 
Stuff, Consensus och LinTek. Stuff, Consensus och LinTek ansvar i lokalerna är 
gemensamt. 
 

1.5 Planering av de nyttjade lokalerna ska ske i samråd med LiU.  
 

1.6 Stuff, Consensus och LinTek ansvarar gemensamt för säkerhet och brandskydd i 
lokalerna. Övernattning i LiU:s lokaler får inte ske. Ingen brandfarlig vara får 
införas eller hanteras i lokalerna. Levande ljus eller liknande får inte användas i 
lokalerna. Kaffebryggare och vattenkokare får endast användas med timer. Parterna 
förbinder sig att utföra gemensam utvärdering efter upplåtelseperioden. LiU är 
ansvarig för att kalla till utvärdering. 
 

1.7 LiU förbehåller sig rätten att be Campusväktaren rondera de aktuella lokalerna med 
ojämna mellanrum under upplåtelsetiden. 
 

1.8 Avtalet har en giltighetstid 2020-08-10 – 2020-09-08 utan särskild uppsägning. 
 

1.9 Ingen hyra utgår för lokalerna. 
 

1.10 Lokalerna ska slutstädas och lämnas senast 2020-09-08. I det fall LiU bedömer att 
lokalerna inte är tillräckligt välstädade kommer Stuff, Consensus och LinTek att 
faktureras kostnad för tilläggsstädning.  

 
 
2. KONTAKTPERSONER 
 

2.1 LiU:s kontaktpersoner avseende denna överenskommelse är: 
 
Marcus Jungevall, avtalsfrågor, marcus.jungevall@liu.se, 013-28 67 68 
Anna-Karin Fungbrandt, allmänna lokalfrågor, anna-karin.fungbrandt@liu.se, 013-
28 24 00. 
Johan Cederlund, nycklar/lås, johan.cederlund@liu.se, 013-28 40 83 
Stefan Johansson, behörigheter LiU-kort, integra@liu.se, 013-28 40 77 
Lars Landegren, lokalvård, lars.landegren@liu.se, 011-36 36 91 
 
Stuff/Consensus/LinTek:s kontaktpersoner: 
 
Mottagningsansvariga: 
Linnea Johansson, Stuff, mottagning_nkpg@stuff.liu.se, 073-713 53 57 
Erik Wängstam, Consensus, sam@consensus.liu.se, 073-940 55 21 
Catrin Fandrey, LinTek, ma-nkpg@lintek.liu.se, 072-341 23 42 
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Kontaktpersoner fadderier: 
Emmy Norberg, Familjen (LinTek), emmy.norberg@gmail.com, 070-753 37 63 
Jens Van Laere, Legionen (LinTek), general@legionen.nu, 070-631 12 35 
Tove Flodman, N-phadderiet (LinTek), tove.flodman99@gmail.com, 076-203 63 50 
Linus Karlsson, Skurkeriet (LinTek), storskurken.skurkeriet@gmail.com, 073-821 
98 06 
Karl Retzman, Kretsn (LinTek), karl.retzman@gmail.com, 070-691 27 11 
Josefin Hållander, SKAm (Stuff), josha895@student.liu.se 
Denise Wallman, MiPH0 (Stuff), denwa187@student.liu.se 
Erika Löwenborg, Societeten (Stuff), erilo126@student.liu.se 
Elliott Larsson, Hovet (Stuff), ellla252@student.liu.se 
Victor Alin, LÄRsex (Stuff), vical442@student.liu.se 
Anna Essén, ATtityd (Consensus), annes827@student.liu.se 
Paul Ward, ORGANisationen (Consensus), pauwa859@student.liu.se 

Avtalet har upprättats i fyra (4) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.  

Linköping 2020-                      Linköping 2020- Linköping 2020- 

Linköpings universitet              Stuff  Consensus 

 

_________________         ___________________ ___________________ 

Karolina Ganhammar              Sofi Ritenius  Elin Fägerstam 

Universitetsarkitekt LiU         Kårordförande Stuff Kårordförande Consensus 

 

Linköping 2020-  

LinTek 

 

_________________          

Ludwig Modahl Edström  

Kårordförande LinTek 

Bilaga 1: Ritning över lokalerna i Kåkenhus. 

Bilaga 2: Regler och rutiner i lokalerna. 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FASTIGHETSAVDELNINGEN 

 

 

Bilaga 2 till Avtalet; ”Avtal angående tillfälligt nyttjande av lokaler i Kåkenhus, 
Campus Norrköping, för mottagning av nya studenter höstterminen 2020”  
 
Regler och rutiner i lokalerna 
 
Stuff, Consensus och LinTek ansvarar gemensamt för att nedanstående regler och 
rutiner följs: 

• Nycklar och passerkort får inte lämnas till någon obehörig och ingen 
obehörig får släppas in i lokalerna. Studenter som vistas i lokalerna ska 
medföra giltigt LiU-kort för att kunna identifiera sig mot tex 
Campusväktarna. Endast LiU-studenter får vistas i lokalerna.  

• Dörrar och fönster ska vara stängda vid de tider då lokalerna inte används. 
• Eventuell återställning av möbleringen ska ske efter avslutat arrangemang. 
• Möbler, golv och väggar ska hanteras varsamt. Tänk på att hålla korridorer 

tomma med tanke på brandsäkerheten. 
• Städning som utförs i lokalerna ska ske enligt information från LiU:s 

lokalvårdsenhet. 
• Inget får tejpas på väggar, fönster eller dörrar. 
• Alkoholförtäring är inte tillåtet i lokalerna. 
• Rökning får endast ske utomhus enligt gällande regler.  
• Sopor och skräp får endast förvaras på anvisad plats. 
• Lokalerna får inte användas till verksamhet de inte är avsedda för, tex som 

festlokal, dansgolv m.m. 
• Övernattning är inte tillåtet i lokalerna. 
• Egen kaffebryggare/vattenkokare får användas under uppsikt, men ska då 

användas med timer. Inga sladdvindor är tillåtna.  
• Arbete pågår i huset i övrigt under avtalsperioden, så respektera övrigas 

arbetsro.   
• Felanmäl eventuella skador som behöver åtgärdas omedelbart. Skador 

orsakade av Stuff/Consensus/Lintek bekostas av Stuff/Consensus/LinTek.  
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Avtal mellan Fadderierna/Mästerierna (ATtityd, ORGANisationen, Societeten, 

Hovet, MiPh0, SKAm, LÄRsex, Familjen, N-Phadderiet, Kretsn, Legionen & 

Skurkeriet) och studentkårerna (Consensus, LinTek & StuFF) 

Fadderiet/Mästeriet, via generalen, åtar sig att följa punkterna i avtalet mellan kårerna (Consensus, 

LinTek & StuFF) och Linköpings Universitet vad gäller nyttjande av lokaler i Kåkenhus, Campus 

Norrköping, under perioden 2020-08-10 till 2020-09-08. Se bifogat avtal (Avtal angående tillfälligt 

nyttjande av lokaler i Kåkenhus, Campus Norrköping, för mottagning av nya studenter höstterminen 

2020). Samt följa regler och rutiner för användning av lokalerna, se bilaga 2 till avtalet.  

Detta innefattar därmed att fadderiet ansvarar för de eventuella kostnader som kan uppkomma i 

enlighet med punkt 1.4 samt 1.10 i avtalet. Väljer Linköpings Universitet att debitera studentkårerna 

för någonting annat utöver vad som nämns i punkterna ovan, kommer även detta att 

vidarefaktureras. 

 

 

__________________ __________________ __________________ __________________ 

Anna Essén Paul Ward Mikaela Lemming Elliott Larsson  

General - ATtityd        General - ORGANisationen   General - Societeten General - Hovet 

 

__________________  __________________  __________________   __________________  

Denise Wallman Josefin Hållander Andreas Henriksson Emmy Norberg  

General - MiPh0 General - SKAm General - LÄRsex General - Familjen  

 

 __________________      __________________       __________________      __________________  

Tove Flodman  Karl Retzman Jens van Laere Linus Karlsson 

General - N-Phadderiet General - Kretsn General - Legionen General - 

Skurkeriet 

 

 

__________________ __________________   __________________  

Erik Wängstam                Daniel Roos Erik Stiegler 

 
Consensus LinTek StuFF 

Erik Wängstam 

sam@consensus.liu.se 

073 940 55 21 

Daniel Roos 

sam@lintek.liu.se 

070 269 87 41 

Erik Stiegler 

sams@stuff.liu.se 

073 414 10 10 
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Studiesocialt ansvarig Studiesocialt ansvarig Studiesocialt ansvarig 

Consensus LinTek StuFF 
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Sidnummer 
1(2) 

Avtal 

Rev 
2020-07-08 

Avser 

Avtal för nyttjande av lokaler i HusETT 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig – mottagning och sektion 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 
 

_________  _________ 
Sektionen  StuFF 

1. Avtal för nyttjande av lokal i HusETT 

Avtal mellan ___________________, nedan kallad Arrangören, och Studentkåren för 

utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet, nedan kallat StuFF. 

Avtalet gäller rum nummer ____ under perioden 2020-08-XX-2020-09-XX 

2. Avtalets syfte 

Syftet med avtalet är att spegla det avtal studentkårerna skrivit med Linköpings universitet (LiU) 

gällande tillfälligt nyttjande av lokaler i HusETT i samband med mottagningsverksamheten 

HT20. Avtalet mellan studentkårerna och LiU samt förhållningsreglerna bifogas i slutet av detta 

avtal. 

3. StuFFs åtaganden 

StuFF åtar sig att: 

3.1. Ge Arrangören tillåtelse att använda rum enligt punkt 1. 

3.2. Tillse att Arrangören är medveten om vilka förhållningsregler som gäller för 

nyttjandet av lokaler i HusETT 

4. Arrangörens åtaganden 

Arrangören åtar sig att: 

4.1. Följa de förhållningsregler som är satta för nyttjandet av lokaler enligt bilaga 1. 

4.2. Stå för eventuella kostnader som kan uppstå i enlighet med punk xx och xx i avtalet 

mellan studentkårerna och LiU. Väljer LiU att debitera studentkårerna för någonting 

annat utöver vad som nämns i punkterna ovan, kommer även detta att 

vidarefaktureras till Arrangören. 
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Sidnummer 
2(2) 

Avtal 

Rev 
2020-07-08 

Avser 

Avtal för nyttjande av lokaler i HusETT 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig – mottagning och sektion 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 
 

_________  _________ 
Sektionen  StuFF 

5. Underskrifter 

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, av vilka parterna förfogar över varsitt.  

 

Datum: ___________________________  Ort: ______________________________ 

 
__________________________________ 

Namnteckning, Arrangörens representant 

  
__________________________________ 

Namnteckning, StuFFs representant 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande, Arrangörens representant 

  

__________________________________ 

Namnförtydligande, StuFFs representant 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 
  
 

 

 

Beslutsförslag om policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

Under föregående verksamhetsår uppdagades det brister i den interna arbetsmiljön på kåren. Efter 
en utvärdering framkom det att de styrdokument som nu reglerar hur arbetsmiljön för de hel- och 
deltidsanställda i kåren ska fungera inte efterlevs samt även att ansvarsfördelningen kring 
arbetsmiljön är otydlig och bristfällig.  

Liknande upptäckter och granskningar gjordes även på de andra två kårerna vid LiU, vilket ledde till 
att kårernas studiesocialt ansvariga för arbetsmiljö tillsammans arbetade fram ett gemensamt 
dokument som är menat att fungera som grund till ett strukturerat och tydligt arbetsmiljöarbete. Det 
dokumentet omarbetades sedan inom StuFFs styrelse för att passa specifikt till vår verksamhet. 
Dokumentet mynnade slutligen ut i den arbetsmiljöpolicy som utgör propositionen. Detta 
dokument gör det möjligt för StuFF att efterleva såväl sina egna dokument (se Arbets- och 
uppdragsgivarpolicy) samt arbetsmiljöverkets regelverk.  

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Lägga fram propositionen till Fullmäktige enligt bilaga  

• Ge Natalia Tomczyk rätt till redaktionella ändringar  

 

 

_______________ 

Natalia Tomczyk 

 

Natalia Tomczyk (Sep 24, 2020 11:14 GMT+2)
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Proposition om antagande av policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Under föregående verksamhetsår uppdagades det brister i den interna arbetsmiljön på StuFF. Efter 
en utvärdering framkom det att de styrdokument som nu reglerar hur arbetsmiljön för de hel- och 
deltidsanställda i kåren ska fungera inte efterlevs till fullo samt även att ansvarsfördelningen kring 
arbetsmiljön är otydlig och bristfällig.  

Liknande upptäckter och granskningar gjordes även på de andra två kårerna vid LiU, vilket ledde till 
att kårernas studiesocialt ansvariga för arbetsmiljö tillsammans arbetade fram ett gemensamt 
dokument som är menat att fungera som grund till ett strukturerat och tydligt arbetsmiljöarbete. Det 
dokumentet omarbetades sedan inom StuFFs styrelse för att passa specifikt till vår verksamhet. 
Dokumentet mynnade slutligen ut i den arbetsmiljöpolicy som utgör propositionen. Detta 
dokument gör det möjligt för StuFF att efterleva såväl sina egna dokument (se Arbets- och 
uppdragsgivarpolicy) samt arbetsmiljöverkets regelverk. Fortsättningsvis så förtydligar 
arbetsmiljöpolicyn även hur arbetet med arbetsmiljö ska struktureras på ett effektivt sätt. Slutligen 
kan ett sådant dokument även göra StuFF till en mer attraktiv arbetsplats som värnar om 
välmåendet hos de förtroendevalda som arbetar på hel- och deltidsuppdrag.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Anta Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete, enligt bilaga  

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen, genom Natalia Tomczyk 

 

Natalia Tomczyk (Sep 24, 2020 11:14 GMT+2)
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Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Inledning 

En god arbetsmiljö är av yttersta vikt för att skapa en hälsofrämjande, trivsam och produktiv arbetsplats. Ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete är en metod för att skapa struktur och kvalitetssäkra processen för att uppnå en god arbetsmiljö. 
Presidiet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön i det dagliga arbetet, men samtliga styrelsemedlemmar har ett 
gemensamt ansvar att rapportera brister i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Rapportering av brister i 
arbetsmiljön görs till en skyddskommitté bestående av kårordförande, vice kårordförande samt ett skyddsombud. Det 
yttersta ansvaret för ett systematiskt arbetsmiljöarbete ligger hos fullmäktige. För att kommunikation gällande 
arbetsmiljö mellan styrelsen och fullmäktige ska ske på ett effektivt sätt är det rekommenderat att detta görs via 
listombuden.  

Syftet 

Det huvudsakliga syftet med arbetsmiljöpolicyn är att förtydliga och dokumentera StuFFs rutiner kring 
arbetsmiljöarbete, men även att säkerställa ett systematiskt arbete med arbetsmiljö för alla StuFFs hel- och 
deltidsarvoderade framöver. Detta för att skapa en trivsam miljö för alla medarbetare samt för att StuFF ska ses som en 
attraktiv arbetsplats som värnar om hälsa och välbefinnande, såväl för studenter som för den egna medarbetaren.  

Arbetsmiljöarbetet  

Arbetet för en god arbetsmiljö bör vara en naturlig del i verksamheten. Att värna om den gemensamma arbetsmiljön ska 
vara en självklarhet för alla som tar del av det dagliga arbetet inom StuFFs verksamhet. För att uppnå en god arbetsmiljö 
på ett effektivt sätt är det viktigt att rådande rutiner, riktlinjer och policy involveras i det dagliga arbetet med arbetsmiljö. 
Exempel på rådande riktlinjer som är implementerade och i varierande omfattning berör arbetsmiljö är; alkohol och 
narkotikapolicy, kommunikationspolicy, teknikpolicy, uppdrag- och arbetsgivarpolicy med flera. Fortsättningsvis 
uppmanas även förtroendevalda att varje år skapa interna riktlinjer kring vilka förhållanderegler som bör gälla för 
gruppen, för att främja interpersonella relationer och en god arbetsmiljö.  

Arbetet bör präglas av förebyggande åtgärder där arbetsbelastningen hos de förtroendevalda på hel- och deltidsuppdrag 
kontinuerligt bevakas och lämpliga åtgärder implementeras i god tid. Exempelvis kan sådan bevakning ske genom 
medarbetarsamtal, mående-rundor under möten eller så kallade walk-and-talk. Fortsättningsvis, för att kunna erbjuda 
styrelsemedlemmar en trygghet för att eventuell ohälsa kan åtgärdas på ett professionellt sätt bör StuFF verka för att 
erbjuda företagshälsovård till de förtroendevalda på heltidsuppdrag, i den mån det är hållbart för organisationen.  

För att arbetsmiljöarbetet ska ske på ett systematiskt sätt behöver rutiner tillämpas. Nedan beskrivs de rutiner som 
tillämpas kring skyddsombud samt skyddskommitté.  

Skyddsombudet 

Skyddsombudet väljs i regel i början av varje verksamhetsår. Om sittande skyddsombud avsäger sig ansvaret under 
verksamhetsåret eller om sittande skyddsombud misstroendeförklaras av en absolut majoritet utförs ett nyval. Syftet med 
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att ha ett skyddsombud är att ha en samlad röst för övriga styrelsemedlemmar mot presidiet. Därför kan inte 
kårordförande eller vice kårordförande själva utnämnas till skyddsombud och har inte heller rösträtt när skyddsombudet 
utses. Skyddsombudets roll är skild från det centrala arbetsmiljöombudet för studenter som är kontaktperson för 
sektionerna. 

 
Skyddsombudet ska: 

1. Ta del av Arbetsmiljöverkets riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
2. Ha rätt till utbildning inom sin arbetsuppgift.  
3. Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kåren. 
4. Vara en kontaktperson för frågor rörande den interna arbetsmiljön för styrelsemedlemmar. 
5. Vara en kontaktperson för frågor rörande den interna arbetsmiljön för externa parter; exempelvis 

fastighetsägare.  
6. Kontinuerligt vara uppmärksam på brister i arbetsmiljön. 

 
Skyddsombudet kan med fördel vända sig till det centrala arbetsmiljöombudet för studenter för stöd eller vägledning. 

Skyddskommittén 

Skyddskommittén sammanträder regelbundet minst en gång i månaden, samt vid behov när någon medlem av 
kommittén anser det nödvändigt. Skyddsombudet är sammankallande. Om ett möte ställs in ska skyddskommittén 
sammanträda på nytt inom fem arbetsdagar. Skyddskommittén kan också sammanträda om någon medlem begär det 
efter att ha identifierat en allvarlig brist som inte kan åtgärdas utan att involvera resten av skyddskommittén. I en sådan 
situation ska skyddskommittén sammanträda snarast, men senast inom tre arbetsdagar. 
 
Vid sammanträde utförs en avstämning av den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Samtliga 
uppmärksammade brister i arbetsmiljön ska dokumenteras i en handlingsplan, oavsett om den redan har åtgärdats, 
planeras att åtgärdas eller lämnas utan åtgärd. 

Handlingsplanen 

Handlingsplanen är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras av skyddskommittén. Alla rapporterade och 
uppmärksammade brister i arbetsmiljön ska föras in och behandlas enligt följande steg: 

 
1. Undersöka 
Samla in tillräcklig information om den uppmärksammade bristen för att kunna göra en riskbedömning. 
2. Riskbedöma 
En riskbedömning ska graderas efter allvarlighetsgrad: 

a. Allvarlig, ska åtgärdas omgående 
b. Mindre allvarlig, åtgärd ska planeras 
c. Inte allvarlig, behöver inte åtgärdas 

3. Åtgärda 
Formulera tydligt hur bristen ska åtgärdas, inom vilken tidsram samt vem som ansvarar för utförandet. 
4. Följa upp 
Utförda åtgärder följs upp vid nästkommande sammanträde samt vid behov. 
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Beslutsförslag om extrainsatt fullmäktigemöte rörande fyllnadsval till 

styrelsen 20/21 

 

För att kunna välja in en SUU till styrelsen 20/21 nödgas det att fullmäktige sammanträder. Därav 
vill styrelsen kalla till ett extrainsatt fullmäktigemöte den 24 september 2020. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Kalla till extrainsatt fullmäktigemöte för att välja in en SUU till styrelsen 20/21 den 24 
september 2020. 

 

 

_______________ 

August Goldhahn 

Kårordförande 20/21 
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Beslutsförslag om Festrabattsavtal 

Som ni vet har StuFF tidigare erbjudit festrabatt tills sina medlemmar men på senaste tid med det 
nya medlemsystemet har vi inte haft möjlighet att kontrollera medlemskap. Nu när nya 
medlemsystemet är igång finns det möjlighet att göra det om med det finns det igen möjlighet att 
erbjuda festrabatt 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Anta beslutsförslaget enligt bilaga 

• Ge Erik Stiegler rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Erik Stiegler 
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Festrabattsavtal 

Detta avtal avser festen/festerna:_________________ den:___________________  

● §1 Allmänt  

Detta avtal avser festrabatter på kårhusfester som arrangeras av LUST-godkänd förening (nedan 

kallad festarrangören) vid Linköpings universitet. Festrabatten, som är på 10 kronor, ges endast ut 

till studenter som är StuFF-medlemmar.  

§2 StuFFs åtaganden  

2.1. Förutsatt att festarrangören tillhandahållit StuFF med korrekt information i tid, betala 10 

kr/registrerad StuFF-rabatt till festarrangören. Denna rabatt är utöver den rabatten som redan ges 

av Kårservice på kårhusen Trappan, Kollektivet, Kårallen och HG.   

2.2. Stämma av med driftchef  från kårhuset festen arrangerats på att antalet sålda StuFF-rabatter 

stämmer överens med fakturan från festarrangören.  

§3 Festarrangörens åtaganden  

3.1. Förhålla sig till StuFFs och LiUs värdegrund 

3.2. Ge StuFF-medlemmar 10 kr rabatt på kårhusfester  

3.3. Ansvara för att senast en månad efter genomförd fest fakturera StuFF för StuFF-rabatter.  

3.4. Ha StuFFs logga i headern till eventet på Facebook 

3.5. Trycka StuFFs logga på allt trycktmaterial som används i marknadsföringssyfte inför festen.  
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§5 Användning av StuFFs logga 

Loggan finns att ladda ner på StuFFs hemsida.  

● Om bakgrunden är vit ska primärloggan användas.  

● Om bakgrunden är ljus men kontrasten mellan bakgrunden och de gröna löven inte är bra, 

ska den svarta loggan användas.  

● Vit logga ska användas på mörk bakgrund.  

Vid frågor angående hur loggan får användas se ”Grafisk profil & manual” på StuFFs hemsida eller 

maila kom@stuff.liu.se.   

§5 Betalning 

5.1. Faktura för StuFF-rabatter mailas till vko@stuff.liu.se senast en månad efter genomfört 

arrangemang med antal biljetter sålda per kväll.  

5.2. Betalningen ska ske inom trettio dagar efter erhållandet av korrekt utställd faktura. Antalet 

biljetter sålda ska då stämmas av med driftchef  från kårhuset festen arrangerats på.  

5.3. Om fakturan ej skickas i tid får festarrangören själva stå för kostnaden. 

 

● Bankuppgifter tillhörande föreningen/sektionen 

Bank:  

 
Clearingnummer:  PG-nummer:  

Kontonummer:  BG-nummer:  
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● Underskrifter 

Om StuFF väljer att godkänna ansökan om bidrag, upprättas detta avtal i två likalydande exemplar, 

av vilka parterna förfogar över varsitt.  

   

Sektionen/föreningen  StuFF 

_____________________________ 
Ort, datum 

 _____________________________ 
Ort, datum 

 
 

  

_____________________________ 

Namnteckning, 

föreningens/sektionens representant 

 _____________________________ 

Namnteckning, VKO 

  
 

____________________________ 

Namnförtydligande, 

föreningens/sektionens representant 

 _____________________________ 

Namnförtydligande, VKO 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

  

 

 

 

Beslutsförslag om nytt sektionsavtal för doktorandsektioner 

Doktorandsektionen LiUPhD har under många år haft undantag från fler punkter i sektionsavtalet, 
då doktorander har andra förutsättningar och andra forum att sitta med i än övriga studenter. 
Sektionsenheten har därför tagit fram ett nytt sektionsavtal för doktorander, för att möta deras 
behov.  

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Fastslå bilagan Sektionsavtal för doktorandsektioner 

• Att ge Sektionsenheten rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Erik Stiegler 
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Sektionsavtal 

Detta avtal syftar till att förstärka den nära kontakt som finns mellan Studentkåren för 

utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet och sektionen angiven i detta 

avtal. Det långsiktiga målet är att säkerställa god kvalitet på utbildningarna inom de områden StuFF 

representerar, en god arbetsmiljö för StuFFs studenter och doktorander samt ett gott 

studentinflytande. Med detta avtal regleras även ekonomiska utbetalningar till sektionen för de 

tidigare nämnda områdena samt för frikurser och marknadsföringsmaterial. Detta avtal rör inte 

aktiviteter rörande mottagning.  

 

1. Grundläggande information 

1.1 Samarbetsavtal mellan StuFF och __________, nedan kallad Sektionen. 

1.2 Avtalet gäller för: ________________ och ______________- 

● 1.3 Sektionens bankuppgifter  

Bank: 

Clearingnummer: 

Kontonummer:  

PG-konto:   

BG-konto:  
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2. Berörda utbildningar 

Sektionen intygar att de representerar nedan listade program-/masterutbildningar. Siffror hämtas ur 

underlag för Linköpings universitets föregående års fastslagna årsredovisning. 

Programutbildning  Helårsstudenter 

(HST) 

 

 

 

Ersättningsnivå: 

 

... HST 

 

 

 

... HST 

 

Bidragsdetaljer finns under rubriken Ersättningsnivåer och utbetalning. 
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3. Medlemsrekrytering  

 Denna del gäller enbart vid samarbete gällande medlemsrekrytering och medlemshantering. 

3.1 Medlemsavgifter 

Under avtalsperioden gäller följande avgifter för medlemskap i sektionen och kåren: 

● 1 termin: 150kr 

● 1 år : 200kr 

● 3 år : 540kr 

● 5 år: 900kr 

3.2 StuFFs åtaganden vid samarbete vid medlemsrekrytering 

3.2.1. StuFF ska tillgodose sektionen med medlemslistor för att kunna kontrollera 

kårmedlemskap samt göra medlemsutskick. 

 

3.2.2. StuFF ska tillgodose sektionen med information om StuFF och StuFFs verksamhet 

som ska spridas vid medlemsrekrytering. 

 

3.2.3. Följa StuFFs Rutin för behandling av personuppgifter gällande hantering av 

medlemssystemet. 

3.3 Sektionens åtaganden vid samarbete vid medlemsrekrytering  

3.3.1. Sektionen ska aktivt värva medlemmar till StuFF och sektionen. 

 

3.3.2. Sektionen ska aktivt sprida information om StuFFs kärnverksamhet, varumärke samt 

medlemsförmåner enligt StuFFs instruktioner. 

 

3.3.3. Sektionen ska endast använda personuppgifterna till att kontrollera medlemskap samt i 

syftet att göra utskick till sektionsmedlemmar. 

 

3.3.4. Sektionen ska förvara och hantera personuppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningen GDPR. 

 

TWAEAG

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvQLewBTTyvfWO8z3nF2B5DJA7G46a88X
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvQLewBTTyvfWO8z3nF2B5DJA7G46a88X
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvQLewBTTyvfWO8z3nF2B5DJA7G46a88X


 
  

Sidnummer 
4(10) 

Sektionsavtal 

Rev 
2020-06-23 

Dokumenttyp 

Avtal 

Dokumentansvarig 

Sektionsenheten 
Fastställs av 

Styrelsen 
 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

3.3.5. Sektionen ska inte dela personuppgifter till tredje part. Om sektionen har behov av att 

dela uppgifter med tredje part behöver ett separat avtal skrivas med StuFF där det framgår 

tydligt vilka personuppgifter som kommer delas, till vilken eller vilka parter, varför det är 

relevant att dela just de uppgifterna med den tredje parten i fråga samt uppdatera 

kåremedlemskapets användarvillkor. Det behöver också vara tydligt under vilken tidsperiod 

uppgifterna avses delas, hur de lagras under den tiden samt hur borttagningen av uppgifterna 

går till när det inte längre finns ett tydligt behov att lagra dem.  

 

3.3.6. Sektionen får inte använda personuppgifter till andra ändamål än de ovan nämnda. 

 

3.3.7. Sektionen hör vid behov av sig till StuFF enligt 3.2.1. och efterfrågar ett utdrag ur 

medlemsregistret. Då detta utdrag är statiskt och inte uppdateras löpande behöver sektionen 

höra av sig på nytt om det finns behov för en mer uppdaterad lista. 

 

3.3.8. För att få hantera personuppgifter som StuFF delar med sektionen behöver ett 

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna upprättas och skrivas under. 

 

3.3.9. Sektionen ska förse StuFF med den medlemsansvariges mailadress för enklare 

kommunikation parterna emellan. 
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4. StuFFs åtaganden 

4.1 StuFF åtar sig att: 

4.1.1. Kontinuerligt kalla Sektionen till relevanta möten med StuFF och/eller andra 

sektioner för att främja samarbetet i aktuella frågor. Regelbundna möten ska hållas 

med sektionsordföranden. 

 

4.1.2. I möjligaste mån föra Sektionens talan inom Linköpings universitet för att 

därigenom öka Sektionens inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö. 

 

4.1.3. Finnas tillgängliga för sektionen för individuella möten och handledning vid behov. 

 

4.1.4. Stödja Sektionen i deras arbete rörande arbetsmiljö och utbildningsbevakning. 

4.1.5. Hjälpa Sektionen att sprida information om sådant som kan vara av intresse för 

doktorander anställda vid Filosofiska fakulteten och/eller Utbildningsvetenskap. 

 

4.1.6. Tillhandahålla Sektionerna relevanta handböcker och övrigt behjälpligt material. 

 

4.1.7. Tillhandahålla Sektionen mall för avrapportering. 

 

4.1.8. Minst en gång per termin tillse sektionsstyrelsen relevant utbildning, såsom 

sektionsutbildning. 

 

4.1.9. Betala ut ersättning i enlighet med avtalet. 

 

4.1.10. Ha en tydlig länk till Sektionens webbplats på StuFFs webbplats. 

 

4.1.11. StuFF ska tillgodose sektionen med information om StuFF och StuFFs verksamhet 

som ska spridas vid informationskampanjer. 

 

4.1.12. Betala ut 2500 kr till sektionen i marknadsföringsstöd, vilket innefattar ersättning 

för tröjtryck samt ett allmänt marknadsföringsstöd. 
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5. Sektionens åtaganden 

5.1 Grundnivå 

5.1.1. Det ska finnas ordförande och kassör i styrelsen, sektionen ska uppfylla krav för 

en demokratisk förening, samt vara LUST-godkända. 

 

5.1.2. Det ska finnas en utbildningsbevakare och ett arbetsmiljöombud i styrelsen. 

Dessa två poster får inte tillträdas av samma person eller av sektionsordförande. 

Dessa poster bör heller inte kombineras med andra poster. 

 

5.1.3. Sektionen får bara missa ett möte per termin arrangerade av StuFF. Med detta menas 

möten inom varje område, inte det totala antalet möten StuFF kallar till. Det inkluderar, utan 

att begränsas till; sektionsordförandemöten (SEKT/INSEKT). Särskilda skäl för att inte 

närvara ska meddelas och godkännas. 

 

5.1.4. Sektionen ska se till att doktorander inom sektionens ansvarsområde erbjuds den 

hjälp och det stöd som dessa behöver rörande arbetsmiljö och utbildningsfrågor. 

Detta kan innebära att ta hand om enklare ärenden själv eller skicka vidare frågor 

till StuFFs studentombud. 

 

5.1.5. Sektionen ska kartlägga hur man når ut med information till doktorander anställda av 

den Filosofiska fakulteten samt Området för utbildningsvetenskap. 

 

5.1.6. StuFFs länk och logga ska finnas på sektionens hemsida och Facebook, om 

sådana finns. 

 

5.1.7. Doktorander engagerade i sektionsstyrelsen, anställda av Filosofiska fakulteten eller 

Området för utbildningsvetenskap, vars verksamhet sträcker sig under minst en termin, ska 

vara StuFF-medlemmar. 

 

5.1.8. Kontaktuppgifter till ordförande och andra relevanta personer för StuFFs möten ska 
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inrapporteras till sin kontaktperson i StuFF vid postbyte samt vid behov. Nedanstående 

information ska uppges; Post/uppdrag, för- och efternamn, LiU-ID, e-post, telefonnummer. 

Alla personuppgifter lagras i enlighet med StuFFs GDPR-policy och raderas när de inte 

längre är relevanta. 

 

5.1.9. Sektionen ska informera om StuFFs funktion och uppmuntra doktoranderna att bli 

medlemmar i kåren. 

 

5.1.10. Sektionen ska bjuda in StuFF till sektionens föreningsstämma. Detta innefattar 

exempelvis årsmöte, höstmöte, vårmöte och extrainsatta föreningsstämmor. 

 

5.2 A-nivå 

5.2.1. Sektionsstyrelsen ska delta vid relevanta utbildningar arrangerade av StuFF, om 

inte särskilda skäl föreligger. 

 

5.2.2. Sektionen ska sprida information från StuFF om möjligheten att bilda listor till 

kårvalet samt att rösta i kårvalet. 

 

5.2.3. Sektionen ska tillsammans med StuFF kartlägga vilka studentrepresentantplatser 

sektionen ska täcka in, samt tillgodose StuFF med förslag på studentrepresentanter, för de 

utbildningar som listas under §2 Berörda utbildningar. Sektionen ska vid behov ge förslag på 

studentrepresentanter till forum StuFF informerar om. Representanten måste godkännas av, 

samt teckna avtal med, StuFF. 

 

5.2.4. Sektionen ska säkerställa att alla utbildningar i avtalet representeras av sektionen samt 

förser dem med relevant information. 

 

5.2.5. Sektionen åtar sig att trycka StuFF-loggan på sektionströjor för styrelsen. 

 

5.2.6. Sektionen ska kontinuerligt under terminen informera doktoranderna om deras arbete 

samt möjligheten att be dem om hjälp vid problem eller frågor gällande utbildning och 

arbetsmiljö. 
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5.2.7. Sektionen ska kontinuerligt under terminen informera om doktoranders rättigheter 

och skyldigheter samt informera doktoranderna om vad de kan göra för att påverka sin 

utbildning. 

 

5.3 B-nivå 

5.3.1. Sektionen ska, i samband med möten med StuFF och LUST-DK, kontinuerligt 

redogöra för de utbildnings- och arbetsmiljöfrågor som sektionen driver. Det här gäller även 

om sektionen inte närvarar på mötet. 

 

5.3.2. StuFF ålägger sektionen att vid minst ett tillfälle per termin anordna en 

sektionsaktivitet för dem sektionen representerar, där relevant information om StuFF 

och om sektionen delges doktoranden. 

 

5.3.3. Sektionen ska i samband med valfri sektionsaktivitet erbjuda doktoranderna att 

teckna kårmedlemskap på plats. Detta kan ske med hjälp av StuFF och ska ske 

minst en gång per termin. 

 

5.4 C-nivå 

5.4.1. Sektionen ska genomföra ett projekt per läsår med fokus på att utveckla antingen 

sektionens arbete, arbetsmiljö- och utbildningskvalitén för de utbildningar som 

sektionen representerar. Genomförande och resultat ska redovisas för, och 

godkännas av, StuFF. 

 

5.4.2. Sektionen ska bedriva ett strukturerat och kontinuerligt utvecklings- och 

kvalitetsarbete för de utbildningar sektionen representerar genom att minst en 

gång per termin utvärdera den egna verksamheten. 
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6. Ersättningsnivåer och Utbetalning 

6.1 Ersättning   

6.1.1. Ersättningsnivåerna per termin, är enligt nedan.  
● Grundnivå: 1 000kr 

● A-nivå: 10kr per HST + Grundnivå (Totalt: ________ kr) 

● B-nivå: 15kr per HST + Grundnivå (Totalt: ________ kr) 

● C-nivå: 20kr per HST + Grundnivå (Totalt: ________ kr) 

6.1.2. Tillägg vid samarbete gällande medlemsrekrytering enligt punkt 3. Medlemsrekrytering 
Ersättning per medlem per termin enligt nedanstående 

● 1 termin: 35kr  

● 1 år: 70kr 

● 3 år: 210kr 

● 5 år: 400kr 

 

6.2 Utbetalning  

6.2.1. Ersättning utbetalas om Sektionen har uppnått alla krav. 
 

6.2.2. Ersättning utbetalas om Sektionen har uppnått alla krav inom en nivå. För att få 
ersättning på högre nivåer, krävs även att kraven för de lägre nivåerna är uppfyllda. 

 
6.2.3. Utbetalning för sektionsnivå sker efter inkommen terminsrapport. 
 
6.2.4. Enligt detta avtal förbinder sig StuFF att betala ut de till StuFF inkomna 
sektionsmedlemsavgifterna samt ersättning senast ________ för höstterminen, samt senast 
________ för vårterminen. 
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7. Lista över datum i sektionsavtalet 

Blå bakgrund innebär utbetalningar från kårstyrelsen till sektionen, grön bakgrund innebär att 

sektionen ska skicka in något till kårstyrelsen övriga händelser saknar bakgrundsfärg.  

Datum Händelse 

Juli/Augusti  Skriv på avtal 

Oktober Sektionsutbildning 1 

17 December Terminsrapport HT 

31 Januari Utbetalning Medlemsrekrytering HT 

17 Februari Sektionsnivå HT sätts 

17 Mars Utbetalning för sektionsnivå HT 

April Sektionsutbildning 2 

17 Maj Terminsrapport VT 

Juni Sektionsnivå VT sätts 

7 Juni Utbetalning Medlemsrekrytering VT 

14 Juni Utbetalning för sektionsnivå VT 

 

8. Underskrifter 

 

 

 

______________                                         __________________ 

Ordförande StuFF                                        Ordförande Sektionen 
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