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 Handlingsplan för Verksamhetsåret 21/22  
 
Verksamhetsplanen reglerar och instruerar kårens verksamhet på en treårsperiod. För att 
reglera kårens verksamhet under ett specifikt verksamhetsår skrivs en kortare och mer 
detaljerad handlingsplan som ska ligga till grund för kårens verksamhet. 

Motivera och engagera kårfullmäktige  

Förra verksamhetsåret påbörjades en utredning av fullmäktiges struktur för att reda ut vad för 
typ av fullmäktige som kommer fungera bäst för kåren och verksamheten framöver, eftersom 
den gamla strukturen fått stora funktionella problem i samband med det sjunkande 
engagemanget.  Oavsett vilken struktur fullmäktige kommer ha framöver vill vi hitta vägar för att 
förändra och höja motivationen och engagemanget på individnivå inifrån kårfullmäktige. Vi vill 
få personerna som sitter i kårfullmäktige mer insatta och engagerade i kårstyrelsens arbete. Vi 
tror att det kommer göra det roligare att engagera sig i fullmäktige och gynna hela organisationen 
då det i slutändan resulterar i att StuFF syns mer och når ut till fler medlemmar.  

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 21/22:  
● Se över fullmäktiges existerande förmåner och utvärdera om det finns fler 
förmåner man kan ge fullmäktige under detta samt kommande år   
● Bjuda in fullmäktige till frivilliga korta digitala tematräffar minst tre gånger per termin 
där ett specifikt område som styrelsen jobbar med presenteras och FUM får möjlighet 
att ställa frågor eller yttra sina åsikter och idéer. Detta är alltså utöver ordinarie FUM-
möten  
● Bjuda in fullmäktige till afterwork minst en gång per termin  
● Hålla en heldag med aktiviteter för FUM med syftet att FUM ska lära känna 
varandra och styrelsen. Dagen ska vara separat från fullmäktiges utbildningsdag  

● Utvärdera vad den här satsningen har gett för effekt och vad man bör ta med till nästa 
år eller implementera som rutin  

Därför ska fullmäktige under verksamhetsåret 21/22:  
● Uppmuntras till att interagera med StuFFs innehåll på facebook och instagram samt att 
listorna ska sprida information om StuFFs kårval för att bidra till  ökad delaktighet 
● Vid ett tillfälle planera och hålla i en frukost/brunch/lunch för styrelsen 

Åsiktsprogram  
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Ett av StuFFs viktigaste dokument är Åsiktsprogrammet, då det ligger till grund för den påverkan 
StuFF driver. Vid varje möte där StuFF har representanter är det detta dokument som man ska luta 
sig mot om man inte från andra styrdokument vet vad kåren tycker. Det har dock inte reviderats på 
länge så många åsikter kan vara inaktuella, det finns hela områden som man kanske borde ha en 
åsikt runt men som inte finns med och dokumentet i sig är ostrukturerat då saker har lagts till under 
åren utan någon större koll på hur helheten ser ut och fungerar. Det måste därför genomföras ett 
ordentligt arbete med detta dokument.  

Att enbart revidera enskilda åsikter i dokumentet är inte hållbart då helheten inte är 
sammanhängande just nu. För att det ska vara ett relevant dokument under flera år vore det bättre 
att avveckla åsiktsprogrammet i sin helhet och i stället ha ett principprogram. Skillnaden på åsikt och 
princip är vilken detaljnivå punkterna är formulerade. Att jobba enligt en princip kan göras på flera 
olika sätt och kan innebära att man driver flera åsikter som alla går i linje med principen medan 
åsikter har en tendens att bli väldigt detaljerade. Att ha detaljerade åsikter innebär att det måste 
revideras oftare, antingen för att man uppnått det som åsikten handlar om eller för att just den 
detaljen av någon anledning inte längre är aktuell. Genom att ha ett principprogram säkerställs det 
alltså att dokumentet förblir relevant även utan ett flertal revideringar. Att jobba med principer 
säkerställer också att studentrepresentanter (styrelse och övriga) lättare kan följa dokumentet då det 
är lättare att applicera på de frågor som dyker upp på de möten man är på.  

Under 19/20 tog fullmäktige ihop med styrelsen fram rubriker och avgränsningar till det nya 
Principprogrammet.  

Under 20/21 så fyllde fullmäktige med stöd från styrelsen det nya principprogrammet med 
principer utefter de rubriker, områden och avgränsningar som föregående verksamhetsår 
beslutat om  

Därför ska fullmäktige, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 21/22:  

● Fastställa Principprogrammet och samtidigt avveckla Åsiktsprogrammet och 
uppdatera stadgan därefter  

● Etablera hur man kontinuerligt ska arbeta med Principprogrammet för 
att säkerställa att det förblir ett aktuellt och uppdaterat dokument 

 

 

Studentrepresentation och påverkan  
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En stor del av kårens verksamhet sker genom externa studentrepresentanter som i olika forum ska både 
representera studenterna men även föra fram StuFFs åsikter i olika frågor. Därför är det av hög vikt att 
studentrepresentanterna både kan informera om vad som sker i sina många och olika forum men även 
kan bli informerade om StuFFs ställningstaganden i olika aktuella frågor.  

Det är även av hög vikt att kåren inte bara uttrycker sig i olika studentpolitiska frågor utan även vet hur 
och när det är lämpligt att göra så. Därför påbörjas under verksamhetsåret 21/22 en ny satsning med 
syfte att utbilda och strukturera kårens främsta påverkansmöjligheter.  

Därför ska styrelsen 21/22:  

● Utreda befintliga strukturer och informationskanaler gällande  
studentrepresentanter. Både vid tillsättande av posten men även i arbetet 
som representant för kåren.  

● Ta fram en handledning för hur man skriver pressmeddelanden och debattartiklar 
för att på så sätt skapa en långsiktig kunskap i organisationen om medial påverkan.  

Effektivisering av verksamheten  

Kåren har under de senaste verksamhetsåren genomfört flertalet satsningar med syfte att effektivisera 
StuFF som organisation. Det har bland annat genomförts temporära utökningar av styrelsen, utvärderingar 
av arbetssätt och revidering av verksamheten för att försöka anpassa verksamheten. Främst med fokus på 
styrelsens arbetstid och kårens ekonomiska situation.  

Verksamhetsåret 20/21 har frågan lyfts vidare men det har varit svårt att få en övergripande bild av ett 
normalt verksamhetsår. Med ett första kvartal med enbart sju ledamoter i styrelsen och ett kraftigt 
digitaliserat år på distans har året inte kunnat jämföras med ett så kallat normalår.  

Frågan om kårens effektivisering skulle oavsett ha varit aktuellt för styrelsen 21/22 men kommer nu 
vara tvunget att inkludera tankar om vilka lärdomar man kan dra från verksamhetsåret 20/21 och 
hur  StuFFs verksamhet kommer se ut efter pandemins slut.  

Därför ska styrelsen 21/22:  

● Avveckla och/eller effektivisera verksamhet enligt föregående års insatser  



 
 Sidnummer 

4(12) Handlingsplan 2021-2022 

Rev 
2021-05-08 

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av 

Fullmäktige 
 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

● Utreda möjligheterna för tillsättandet av en administratör för att möjliggöra 
effektivisering  av administrativt arbete samt vilka konsekvenser som det skulle medföra till 
exempel om  styrelsen skulle behöva vara mindre  

● Ansöka om ny kårstatus och utreda möjligheten till en förbättrad   
finansieringsmodell för att balansera resultatet  

● Ta fram en plan inför kommande år både kring det utökade statsanslaget men även 
kring det minusresultat som finns inom kårens ekonomi.  

Det utökade statsanslaget  

I samband med coronapandemin har regeringen valt att förstärka statsstödet som i vanliga fall ges 
till landets studentkårer. Det utökade stödet är avsett att stärka kårernas verksamhet både under 
och efter pandemin. Dessa utökade medel ser just nu ut att enbart tillfalla kårerna under en 
begränsad tid och bör därför användas på ett effektivt men hållbart sätt.  

Då pengarna ser ut att tillfalla kåren efter eller i samband med att styrelsen 20/21 avgår så har 
enbart mindre satsningar kunnat planeras. Medlen bör framåt gå till satsningar ämnade att 
förstärka kårens verksamhet på lång sikt och på ett sådant sätt som inte blir beroende av det 
utökade stödet efter att perioden gått ut.  

Det ökade statsstödet bidrar också till att fylla det minusresultat som kåren dragits med i flera år 
och inför periodens slut är det viktigt att kårens ekonomi återigen är balanserad och hälsosam.  

Därför ska styrelsen 21/22:  

● Budgetera en användning av det utökade statsstödet för att på ett hållbart sätt stärka upp 
kårens verksamhet.  

● Se över hur kårens ekonomiska situation skulle se ut under och efter 21/22 om statsstödet 
skulle falla bort. Åtgärder bör även genomföras för att hantera denna situation. 

● Skapa en långsiktig plan för kårens ekonomi. Både för det utökade statsstödet och efter att 
perioden tagit slut. 

 

 



 
 Sidnummer 

5(12) Handlingsplan 2021-2022 

Rev 
2021-05-08 

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av 

Fullmäktige 
 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

Kårstatus  

För att få verka som studentkår måste man som organisation ha blivit tilldelad kårstatus 
från sitt lärosäte. Kårstatusen delas ut över en period på tre år och fungerar som ett bevis 
för att verksamheten kan ansvara för uppdraget. Den nuvarande perioden går ut 2022 och 
under verksamhetsåret kommer styrelsen därför att behöva söka kårstatus för 2022–2025.  

Därför ska styrelsen 21/22:  

● Ansöka om kårstatus för perioden 2022–2025  

Kårens plats i studentlivet  

För att kunna påbörja arbetet med StuFFs plats i studentlivet behöver en analys av den nuvarande 
situation genomföras. Förhoppningen är att en undersökning tillsammans med ledande frågor kan 
ge StuFF verktygen för att påbörja ett arbete med vad studenterna vill ha. Även en rutin för 
inbjudningar till sektionsevenemang bör framtas för att underlätta hanteringen utav 
mailinbjudan.  

Därför ska styrelsen 21/22:  

● Utföra en marknadsundersökning för att undersöka vad studenter på Filosofisk fakultet och 
utbildningsvetenskap vill ha utav sin kår och vad de vet om sin kår.  

● Under året föra statistik över deltagandet på medlemsevenemang för att skapa en 
basnivå för att sedan kunna jämföra deltagandet  

● Öka kårens närvaro på evengemang när StuFF bjuds in av sektioner samt skapa en rutin 
för hanteringen av inbjudningar.  

Ökat nationellt inflytande  

En nationellt studentpolitisk arbetsgrupp har under verksamhetsåret 20/21 tagits fram med ett 
fastställande av arbetsrutiner och instruktioner. Arbetet har setts över vid tillsättningen av 
delegationsmedlemmar med hjälp från de resurser StuFF har inom den nationella 
studentpolitiken.  
Föregående år har gruppen bildats av ledamöter ur StuFFs fullmäktige och årets satsning 
avser att vända sig mer i rekryteringen till kårmedlemmar som inte sitter i fullmäktige. För att 
vidareutveckla arbetet bör det inte enbart fokusera på arbetsgruppen internt, utan även 
inkludera gruppen i de åsiktsforum som StuFF redan sitter i tillsammans med andra kårer. 

 



 
 Sidnummer 

6(12) Handlingsplan 2021-2022 

Rev 
2021-05-08 

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av 

Fullmäktige 
 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

Därför ska styrelsen 21/22:  

● Fortsätta vara drivande i de befinnande nationella studentpolitiska nätverk som StuFF sitter i 
och se över möjligheten att expandera arbetsgruppen samt rutinerna för att inkludera 
studenter som inte är med i fullmäktige  

Ett arvode för studentrepresentanter  

Som det ser ut idag får kåren ekonomiskt stöd för att ge arvode till studenter som är 
studentrepresentanter på fakultetsnivå. Det nuvarande beslutet varade mellan 2016 till 2019 och LiU har 
inte prioriterat att uppdatera det. Beslutet som vi använder oss av idag är otydligt gällande den ersättning 
som kårerna får för arvodering.  

En översyn behöver göras vid framtagningen av det nya beslutet speciellt eftersom det under åren har 
tillkommit nya nämnder och några nämnder har ökat antalet timmar som studenterna förväntas lägga 
ner.  Ett arbete med ett utkast har påbörjats som innehåller en del förtydliganden men StuFF bör fortsätta 
se över arbetet då en stor del ändrats sedan den senaste revideringen.  

I detta utkast finns det också en tabell med doktorandernas prolongation i relation till 
de doktorandrepresentationsplatser som finns.  
Denna tabell är ytters snarlik den som fanns med i Riktlinjer för utbildning och examination på 
forskarnivå innan de riktlinjerna togs bort. Detta gör att doktoranderna i dagens läge inte kan förlita sig på 
att få en likvärdig prolongation för att vara doktorandrepresentater på alla institutioner.  

Därför ska styrelsen 21/22  

● Göra sitt yttersta för att få in nya riktlinjer som tydligt fastställer arvode för nämnder och 
prolongering för doktorander.  

● Se över hur arvodet kan delas ut. Det ska ses över hur det blir om LiU delar ut arvodet och 
hur de andra kårerna vid LiU ser på frågan.  

Studenters rättigheter  

I verksamhetsplanen finns ett projekt med fokus på studenters rättigheter och skyldigheter. 
Projektet har hållit på i två år. År 19/20 så startade utbildningsveckan med information på sociala 
medier, kaffekampanjer samt  

framtagande och spridning av en FAQ med fokus på utbildningsrelaterade frågor på både 
svenska och engelska på StuFFs hemsida. År 20/21 så fortsattes projektet med att involvera 
utbildningsbevakarna mera och sätta en standard till kommande utbildningsveckor med tema 
och snabbare planering. Utöver detta har ett nytt projekt planerats som styrelsen 21/22 ska 
utföra som delar samma syfte. 
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Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:  

● Genomföra ett nytt projekt med samma syfte som utbildningsveckan  

Värdegrundsarbete  

Att genomföra ett värdegrundsarbete är ett av LiUs prioriterade vägval, i dagsläget finns ingen uttalad 
värdegrund för LiU men istället finns den statliga värdegrunden som LiU måste förhålla sig till som en 
myndighet samt den akademiska värdegrunden. Arbetet som LiU bedriver nu kan komma att leda till en enad 
värdegrund som förtydligar vad den akademiska och den statliga värdegrunden betyder på just LiU. Det kan 
även resultera i något ytterligare, något som enar alla verksamma på LiU. I det här arbetet måste även 
studenternas åsikter framföras och höras. För att en värdegrund ska vara fungerande och enande för alla som 
verkar vid LiU så måste även studenterna känna ägandeskap till värdegrunden.  

Satsningen är nu inne på år två. En studentrepresentant utsågs via kårernas samarbetsorgan för att 
samordna, genomföra och framföra studenternas åsikter till LiU. Under 20/21 genomfördes flera workshops 
med kårer och sektionen för att kartlägga studenternas åsikter och skapa ett underlag för påverkan av 
värdegrunden.  Delar av underlaget har lyfts i forum med rektorer och dekaner. Värdegrundsarbetet har dock 
försenats på grund av den rådande pandemin vilket medför en förskjutning av tidslinjen som formulerades i 
StuFFs  verksamhetsplan för 20/21.  

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 21/22:  
● Fortsätta insamlingen av studenters och/eller studentföreningars åsikter om vad en värdegrund på 

LiU bör innehålla  
● Framföra åsikterna som en del i LiUs interna arbete rörande värdegrund samt verka för att det 

arbetet resulterar i något som studenter kan stå bakom  
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Fullmäktiges struktur  

Fullmäktige har under många år haft samma uppbyggnad, 25 mandat fördelade på ett antal 
listor.  Denna struktur har många fördelar men under de senaste åren har vi börjat se fler och fler 
nackdelar som lett till att det nu är dags att se över strukturen och om andra alternativ finns. Ett 
problem som uppstått är att antalet listor som ställer upp i valet minskat, 19/20 finns enbart tre 
listor totalt, vilket leder till minskade möjligheter att vara representativa – alla studenter kanske inte 
har någon lista som  de känner kan representera dem. Ett annat problem som märkts som en trend 
under de senaste åren  är sjunkande engagemang inom fullmäktige som främst märks med ett eller 
flera inställda möten på  grund av för få deltagande för att uppnå beslutsförhet.  

Båda dessa problem skapar svårigheter för kåren, att inte ses som representativa kan skada 
medlemmarnas förtroende för StuFF och att inte få input från en god bredd av studenter 
påverkar hur bra beslut som kan fattas. Lågt engagemang och inställda FUM-möten bromsar upp 
hela organisationen och skapar en ganska otrygg och ansträngd situation för styrelsen.  

År 20/21 genomfördes en utredning som analyserade dagens fullmäktige och kårens tidigare arbete inom 
fullmäktige. Dialogen togs upp med tidigare kåraktiva, fullmäktigeledamöter, sektionsaktiva och andra 
kårer. Utredningen innehåller åtgärder som ska genomföras och ses över för att försäkra ett fungerade 
fullmäktige på lång sikt. Styrelsen 21/22 kommer behöva se över och utföra åtgärder under hela 
verksamhetsåret för att allt ska hinnas med och så alla berörda parter får vetskap om vad kårens arbete 
innebär. Arbetet kommer att beröra hela styrelsen mer eller mindre så det är viktigt att så tidigt som möjligt 
klargöra vad detta arbete innebär och vikten av att det blir klart  

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 21/22:   

● Utföra åtgärder baserat på föregående års utredning  

Medlemmar och näringsliv  

Under verksamhetsåret 20/21 har ett pilotprojekt startats upp baserat på tidigare undersökningar som har 
gjorts gällande hur både StuFFs medlemmar och sektioner ser på vad StuFF gör och bör arbeta med 
inom näringsliv.  
Huvudområdet som pilotprojektet har fokuserat på är kommunikation och kontakt. Näringslivsarbetet har 
delats upp i tre nivåer där planen för projektet är att förstärka kommunikationen och kontakten med 
myndigheter, studentkårer, externa företag, organisationer och näringslivsposter på Sektioner under 
StuFF.  Fortsättningsvis så kommer styrelsen 21/22 få föra vidare pilotprojektet och både utvärdera och 
sammanställa arbetet. 
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Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:  

● Utvärdera pilotprojektet och färdigställa en rutin som fastställer StuFFs   
förhållningssätt till och arbete med näringsliv  

Fristående kurser och program utan sektionstillhörighet  

Varje verksamhetsår har StuFF fler än 500 frikurser som kåren ansvarar för. Arbetet med 
frikurser och hur man når ut till dessa studenter har därför varit en viktig del i verksamheten. 
Verksamhetsår 19/20 hade StuFF en punkt i handlingsplanen som handlade om frikurser och 
masterprogram utan sektionstillhörighet. Punkten grundade sig i att StuFF har svårt att nå ut 
till studenter på dessa program och kurser samt tidigare frikursutredningar gjorda  av StuFF 
07/08 och 13/14. Svårigheterna StuFF upplever just nu är därför inget som är nytt.  Därför 
behöver StuFF arbeta fram en långsiktig struktur för att nå ut till studenter på de fristående 
kurser och program utan sektionstillhörighet samt verka för att fler sektioner  inkluderar 
fristående kurser i sitt sektionsavtal. Satsningen är nu inne på år två.  

Under verksamhetsår 20/21 var det flera sektioner som inkluderade fristående kurser i sitt 
sektionsavtal och ansvarade därmed över bevakningen av deras arbetsmiljö samt 
utbildningskvalitet.  Arbetet utvärderades i sektionernas terminsrapport under HT 20 och VT 21. 
Under verksamhetsåret 21/22 kommer konkreta åtgärder kunna genomföras utifrån utvärderingen.  

Det finns även en påbörjad vägledning för att underlätta sektionernas arbete med att integrera nya 
kurser. Arbetet med att utveckla och implementera vägledningen bör fortsätta även under 
verksamhetsår 21/22. Vägledningen bör baseras på den utvärdering som gjordes under 20/21 samt 
utifrån det behov av information som sektionerna har.  

Intresset för en mottagning hos frikursstudenter har också utretts och det har visats intresse från 
studenternas sida. StuFF behöver därför lägga upp en plan för ett event där studenter på fristående 
kurser och program utan sektionstillhörighet bjuds in. Eventet ska ha som mål att på ett informellt 
sätt upplysa studenterna om StuFFs verksamhet och studentlivet på LiU.  

Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:  

● Planera ett mindre event inför mottagningen 22/23 där StuFF bjuder in 
studenter på fristående kurser och program utan sektionstillhörighet  

● Fortsätta utveckling av arbetet med att nå ut till fristående kurser och program 
genom olika informationsinsatser riktade särskilt till den målgruppen 
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● Utveckla och implementera vägledningen för sektioner som ska hjälpa dem med 
integrering av fristående kurser och program  

Decentraliserade lärarutbildningar  

Under verksamhetsåret 19/20 påbörjade StuFF arbetet med att nå ut till de decentraliserade 
lärarutbildningarna. Området för utbildningsvetenskap har som plan att utifrån behov och 
efterfrågan antingen expandera eller avveckla decentraliserade  

lärarutbildningar. Därför behöver StuFF ta fram en rutin för att säkerställa arbetsmiljö- och 
utbildningsbevakning på dessa utbildningar. Fortsättningsvis behöver StuFF skapa rutiner 
och hitta en strategi för hur samarbetet med såväl området för utbildningsvetenskap som 
studenter vid decentraliserade lärarutbildningar ska se ut. Satsningen är nu inne på sitt andra 
år.  

Under 20/21 genomfördes olika satsningar till att nå ut till studenterna och stötta sektionen i 
det uppdrag som StuFF har delegerat till dem via sektionsavtalet. Exempelvis bjöds 
studenterna in till sektionernas utbildning för  

studentrepresentanter, information om studentstöd på hemsidor för de lokala campusen sågs 
över och ett riktat informationsutskick om kåren och sektionen planerades. Parallellt har även 
samtal förts med området för utbildningsvetenskap och programansvariga för de 
decentraliserade lärarutbildningarna för att reda ut hur kåren kan nå ut till studenterna gällande 
arbetsmiljö-, utbildning- och lika villkorsfrågor.  

Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:  

● Skapa en rutin tillsammans med den berörda sektionen / sektionerna för 
informationsutskick och besök på de decentraliserade lärarutbildningarna, samt 
utvärdera och utveckla rutinen löpande  

Satsning för doktorander  

StuFF har under väldigt lång tid haft svårt att representera och uppmärksamma frågor som berör 
doktorander. Så för att ändra på det behövs det en satsning för att uppmärksam deras situation 
som studenter.  

Satsningen kommer vara inom utbildning och arbetsmiljö på lokal men även nationell nivå. Arbetet 
kommer fokusera på en kursplattform för doktorander, doktorandernas representation och 
sektionens  förutsättningar för ett bra arbete och inflytande på LiU. Problemet som det ser ut idag är att 
en doktorand behöver gå in på varje institutions hemsida och söka efter kurser som eventuellt finns. 
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Detta arbete är väldigt tidskrävande eftersom det finns en del faktorer som göra att kurser eventuellt inte 
är lämpliga för doktoranden eller att kurser ställs in på kort varsel. Detta arbete är inte inkluderat i en 
doktorandtjänst utan det ska teoretiskt sett fungera per automatik.  

Kåren behöver också se över doktorandernas förutsättningar för representation inom 
speciellt arbetsmiljö och lika villkor.  

Första året ska styrelsen influera relevanta forum kopplade till SFS för att väcka frågan om en gemensam 
kurskatalog för doktorander på nationell nivå. Dessa forum kan vara medlemsmöten och träffar med andra 
kårer. För att arbetet ska jobbas med på lokal nivå så ska frågan tas upp med relevanta personer och olika 
forum inom UV för att både väcka intresse men även för att förespråka fördelarna. Den sista punkten 
berör doktorandernas representation och den nuvarande svårigheten dom har med att få sin röst hörd inom 
forum som hanterar arbetsmiljö och lika villkor. Det kan vara bra att se över hur det sker idag på både 
fakultets- och institutionsnivå för att sen börja lyfta problemet med relevanta personer.  

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 21/22  

● Under året verka för att SFS ska lägga in en utredning i deras ettåriga 
verksamhetsplan.  Utredningen ska vara på nationell nivå och se över för- och nackdelar 
med att inrätta en kurskatalog som alla doktorander i Sverige kan använda. Utredningen bör 
även föreslå vilken part som ska ansvara för systemet.   

● Verka för att UV ska skapa en kurskatalog såsom FilFak har för  
forskarutbildningskurser.  

● Se över doktorandernas möjlighet till representation i olika forum som behandlar 
frågor inom arbetsmiljö och lika villkor.  

Samarbetet med region och kommuner  

Studentkårerna har under en lång tid arbetat aktivt mot LiU för att kunna påverka utbildning och 
arbetet kring arbetsmiljö. Arbetet mot och med region och kommun har dock gått långsammare överlag 
jämfört med samarbetet med universitetet. Detta har gjort att kårerna har haft svårigheter när det 
kommer till påverkansmöjligheter utanför LiU.För att kunna bevaka våra studenters intressen bör därför 
en satsning genomföras med syfte att förbättra kommunikationen med dessa parter.  

Första året ska styrelsen undersöka om det finns något forum på kommunal- och regionalnivå där kåren kan 
påverka för en bättre studiesituation för kårens studenter på lång sikt. Kåren ska även internt se över vilka 
relevanta frågor som kåren kan driva på kommunal- och regionalnivå. Därefter se över vilka forum som 
man kan driva frågorna i. 
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Därför ska styrelsen 21/22:  

● Se över vilka forum och parter som kåren bör ha kontakt med på kommunal- 
och regionsnivå.  

● I samråd med fullmäktige, sammanställa relevanta frågor och vilket arbete som 
man ska lyftas på respektive forum 
● Introducera tankesättet kring externa studentrepresentanter för kommun och region.  

StuFFs 25-år jubileeum  

StuFF fyller 25! Förutom ett stort “Hurra!” kräver situationen även ett storartat jubileum. Tanken var att 
styrelsen 20/21 skulle planera inför ett firande hösten 2021 men på grund av Covid-19 har styrelsen valt 
att flytta jubileet till våren 2022.  
Planer har börjat göras och det kommer vara upp till styrelsen 21/22 att genomföra planerna och med hjälp 
av en arvoderad projektledare verkställa StuFFs bästa jubileum hittills.  

 

Därför ska styrelsen 21/22: 

● Färdigställa budgeteringen som påbörjats under föregående verksamhetsår.   

● Genomföra StuFFs 25-årsjubileum under året 2021 eller 2022 i enligt av föregående 
års projektplan  

● Utvärdera genomförandet av StuFFs 25-årsjubileum och processen att följa 
föregående års projektplan och budgetplan 

 

Bilanvändning 
 
För att fortsätta effektiviseringen av verksamheten och i linje med hållbarhetspolicyn bör StuFF se 
över sitt bilanvändande. 
 
Därför ska styrelsen 21/22 
 

• Utreda behovet och fördelearna av att äga en bil och redovisa resultatet till FUM för att 
sedan ta ett beslut i frågan. 

• Se över transportbehovet för kåren och dess motiv i relation till hållbarhetspolicyn. 
 


