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Erik Håkansson
Sandra Kolehmainen
Närvarande styrelsemedlemmar
August Goldhahn

x

Anika Ernvik

x

Tone Wernersson

x

Johannes Stedt

x

Policarpio Bernerstedt

x

Deborah Traujtmann

x

Natalia Tomczyk

x

Erik Stiegler

x

Protokoll
Ärendeordning
Punkterna behandlas i följande ordning: 1-17
Punkt

Ärende

1)

Mötets öppnande
Klara Bladh öppnar mötet kl 14.20

2)

Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 15 röstande

3)

Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades: att välja Stina Persson och Freja Larsson till justerare tillika rösträknare

4)

Mötets stadgeenliga utlysande
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst

5)

Adjungeringar
Lämnas utan åtgärd
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6)

Fastställande av föredragningslista
Klara Bladh (Talman) yrkar på:
att införa en ny punkt 13 Valinstruktioner
Beslutades: att godkänna den framvaskade föredragningslistan

7)

Information från styrelsen och utskott
Styrelsen:
Sedan föregående rapport har styrelsen fortsatt driva den ordinarie verksamheten
på distans. Arbete med LiU, sektionerna och rörande Corona har förflutit utan
några större händelser värda att rapportera.

6 FF07-20/21

StuFF deltog vid Sveriges förenade studentkårers fullmäktige med en delegation
bestående av medlemmar ur kårens styrelse och fullmäktige. SFS-fum var i år igen
digitalt men gick smidigare än det gjort tidigare och StuFF fick möjlighet att både
föra och stötta förslag på studentrörelsens verksamhet framöver.
Vidare har styrelsen arbetat bland annat med att återinföra och uppdatera
engagemangspoäng vid våra två fakulteter. Engagemangspoängen har getts till
studenter som engagerat sig i olika grad och används för att stärka studentens
ansökan inför en utlandstermin. Den nya varianten som fokuserar på att lyfta
fram engagemang som gynnar StuFF har varit uppskattad av både Filfak och UV
och borde kunna vara lanseras under nästa verksamhetsår.
Vidare har styrelsen arbetat för att fastställa hur det utökade statsstödet till kårer
kommer att betalas ut. Statsstödet är en tillfällig satsning från regeringen för att
stärka kårernas ordinarie verksamhet. Satsningen ser just nu ut att ske på en
period på fem år men att fastställa hur länge, hur och hur mycket vi ska få ut har
varit svårt att få grepp om. Framför allt på grund av varierande bud från LiU:s
sida men nu verkar processen ha landat ner i något mer konkret, även om
pengarna som ska betalas ut via fakulteterna inte kommit till kårerna. Vi ser ingen
anledning till oro utan vill mest belysa för framtida FUM och styrelser att
processen varit knepig i uppstarten men att vi är helt säkra på att stödet kommer
betalas ut.
Vidare har mycket skett på den studiesociala fronten. Vår SAms Erik har jobbat
intensivt med både kårer, sektioner och LiU för att säkerställa en bra och
smittsäker mottagning till hösten. Flera i styrelsen har även engagerats i
diskussioner med kårservice om hur medlemsförmåner för kårmedlemmar bör se
ut och hur den studentnyttan kårservice skapar ska se ut.
Sist men absolut inte minst har vi förberett oss inför ett nytt verksamhetsår, ett
avslutande på vårt styrelseår och den överlämning som nu nalkas.
8)

Interpellationer
Lämnas utan åtgärd

9)

Motioner
a)

9a FF07-20/21

Principprogrammet
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Beslutades:
att avveckla Åsiktsprogrammet
att godkänna Principprogrammet i sin helhet
att godkänna att Principprogrammet ersätter Åsiktsprogrammet
att konsekvensändra i övriga styrdokument, vilket innebär både ändring av namn
och bortplock av t ex VP- och HP-punkter
att i stadgan där det står “åsiktsprogram” ändra till “principprogram”
att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
10)

Propositioner
a)

Bidragspolicy
Emma Linder yrkar för
att ta bort “Marknadsföringsstöd till sektioner” under rubrikerna Policyns
omfattning och Bidragsformer

10a FF07-20/21

Beslutades:
att godkänna Emmas Linders yrkande
att fastställa den framvaskade bidragspolicyn
att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
b)

Hållbarhetspolicy
Beslutades:
att ersätta ”Miljöpolicy” med den bifogade ”Hållbarhetspolicy”
att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

10b FF07-20/21

c)

Uppdrags- och arbetsgivarpolicy
Beslutades:
att fastställa den reviderade Uppdrags- och arbetsgivarpolicy
att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

10c FF07-20/21

11)

Per capsulam-beslut
a)

K Kårvalet 2021
Omröstning skedde mellan den 27 april och 4 maj.
18 ledamöter deltog och resultatet blev 18 för, 0 emot och 0 blankt.
Talman fann förslaget godkänt.

11a FF07-20/21

Beslutades: att lägga beslutet till handlingarna
12)

Diskussionspunkter
Lämnas utan åtgärd

13)

Valinstruktioner
Beslutades: att godkänna Valinstruktioner
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14)

Entledigande
Lämnas utan åtgärd

15)

Övriga frågor
Lämnas utan åtgärd

16)

Nästa möte
Den 26 maj, för fyllnadsval av deltidsposter

17)

Mötets avslutande
Klara Bladh avslutar mötet kl. 14:55

Josefine Kilborn (May 18, 2021 10:27 GMT+2)

Klara Bladh (May 18, 2021 09:32 GMT+2)

_________________________________

_________________________________

Klara Bladh, talman

Josefine Kilborn, sekreterare

_________________________________

_________________________________

Stina Persson (May 18, 2021 13:45 GMT+2)

Freja Larsson (May 18, 2021 13:08 GMT+2)

Stina Persson, justeringsperson
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Propositioner
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Motion om nytt principprogram
StuFF bestämde under verksamhetsår 18/19 att organisationens Åsiktsprogram behövde revideras.
Flera åsikter var inaktuella, det fanns hela områden som man kanske borde haft en åsikt runt som
inte fanns med och dokumentet i sig var ostrukturerat då saker har lagts till under åren utan någon
större koll på hur helheten såg ut och fungerar. StuFF bestämde att istället för ett Åsiktsprogram så
skulle arbetet påbörjas med att ta fram ett Principprogram, då en princip inte är lika detaljerad som
en åsikt och lättare att applicera i det dagliga arbetet. En arbetsgrupp togs fram för att under
verksamhetsår 19/20 ta fram rubriker och avgränsningar och 20/21 togs en ny grupp ut för att ta
fram de principer som ska finnas i principprogrammet samt avsluta det arbete som påbörjades
19/20. Det föreslagna Principprogrammet kommer alltså att ersätta Åsiktsprogrammet och vara
StuFFs nya vägledning för att driva studentpolitik
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Avveckla Åsiktsprogrammet

•

Godkänna Principprogrammet i sin helhet

•

Godkänna att Principprogrammet ersätter Åsiktsprogrammet

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

Emma Linder

_______________

Emma Linder (May 31, 2021 14:48 GMT+2)

Arbetsgruppen för Principprogrammet genom Emma Linder
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Inledning
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet är en
partipolitiskt och religiöst obunden studentkår. Studentkårens huvudsyfte är att främja
studiesituationen för sina studenter genom att föra fram studenternas åsikter till de parter som
påverkar studenternas situation såväl i som utanför Linköpings universitet.
StuFFs medlemmar väljer årligen ett fullmäktige. Fullmäktige är studentkårens högst beslutande
organ och i detta dokument sätter fullmäktige StuFFs principiella ställningstaganden i frågor som
rör universitetet och studenters situation. Principprogrammet är direkt under stadgan
studentkårens högst rangordnade dokument.
Syftet med dokumentet är att tydligt formulera hur StuFF ställer sig i frågor som rör lika villkor
och rättigheter, utbildning, arbetsmiljö, studiesociala frågor och extern påverkan. De principer
och åsikter som lyfts i detta dokument lägger grunden för StuFFs påverkansarbete mot
Linköpings universitet och övriga parter.
Grunden för ett fungerande påverkansarbete och ansvarstagande för studenters situation är en
god relation med Linköpings universitet. StuFF ska alltid sträva efter att upprätthålla en bra
relation och goda samarbeten med universitetet. Förutom en god relation till universitetet så ska
StuFF följa de lagar och regler som finns. Diskriminering i någon form överhuvudtaget är aldrig
acceptabelt i StuFF eller på universitetet. Förutom ovanstående är det även viktigt att kåren tar
sitt ansvar när det kommer till hållbar utveckling och att minska påverkan på miljön.
Med princip menas grundläggande åsikter och ställningstaganden i breda och smala frågor som
gäller över tid. Principiella ställningstagande gäller exempelvis, att StuFF ska upprätthålla en god
relation med Linköpings universitet.
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1 Lika villkor
Alla har lika rätt till högre utbildning. Vid Linköpings universitet ska alla kunna tillgodose sig
utbildning och känna sig välkomna. Detta gäller socioekonomisk bakgrund, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning och funktionsnedsättning. På Linköpings universitet ska alla känna sig välkomna.
Förutom att aktivt driva dessa frågor, ska StuFF sprida information som hjälper studenter att
förstå deras rättigheter och skyldigheter.
1.1 Lika rätt till utbildning
StuFF anser att:
● universitetet måste öka informationsspridningen till att gälla grupper som normalt inte söker sig
vidare till högre studier
● universitetet ska arbeta för att uppnå en jämn social rekrytering. Bland annat genom
informationsspridning och skolsamverkan där även vuxenutbildningen ska inbegripas
● det ska vara möjligt att studera kostnadsfritt på universitetet (ex. datorer i bibliotek,
kursreferenser på bibliotek osv.)
● såväl allmänna som särskilda behörighetskrav ska vara relevanta och rättvisande för den
aktuella utbildningen, och inte i onödan utestänga sökande
● det ska finnas goda möjligheter till komplettering av tidigare utbildningar
● meriter från utländska studier ska kunna ge behörighet till högre utbildning
● universitetet ska öka andelen studenter från underrepresenterade grupper
● universitetet ska skapa inkluderande normer och värderingar i verksamheten och
organisationen
● universitetet ska spegla samhällets sammansättning
● alla studenter ska ha samma möjligheter till lärande, kunskapssökande och deltagande i
studentlivet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund
● studenter ska ges förutsättningar att kunna fullfölja sina universitetsstudier oavsett bakgrund
och livssituation
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1.2 Sexuella trakasserier
StuFF anser att:
● universitetet aktivt ska arbeta med att förebygga och motverka sexuella trakasserier
● universitetet aktivt ska arbeta för att skapa en trygg miljö för alla studenter och anställda samt
att det finns en oberoende instans som verkar mot sexuella trakasserier
● sexuellt kränkande aktiviteter inte får förekomma, det är särskilt viktigt att detta undviks i
samband med studiesociala aktiviteter
● studentaktiviteter ska utformas så att de motverkar objektifiering
1.3 Funktionsnedsättning
StuFF anser att:
● universitetet ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning
● universitetet ska garantera alla studenter möjligheten att delta i undervisning på lika villkor
oavsett funktionsnedsättning
● universitetet ska erbjuda personligt stöd till personer med funktionsnedsättning
● universitetet ska tillhandahålla tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
● universitetet ska ge studenter med särskilda behov de anpassningar som behövs i undervisning
och examinerande moment
● studentlivet och sociala aktiviteter ska vara planerade och utformade så att alla kan delta
obehindrat
● om någonting hindrar studenter med funktionsnedsättning att genomföra sina studier på
universitetet så ligger det ansvaret hos universitetet och inte hos studenten själv

1.4 Etniska trakasserier
StuFF anser att:
● universitetet aktivt ska arbeta med att förebygga och motverka etniska trakasserier
● universitetet aktivt ska arbeta för att skapa en trygg miljö för alla studenter och anställda samt
att det finns en oberoende instans som verkar mot etniska trakasserier
● etniskt kränkande aktiviteter inte får förekomma, det är särskilt viktigt att detta undviks i
samband med studiesociala aktiviteter
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2 Utbildning
En av Linköpings universitets främsta uppgifter är att tillgodose samhället med utbildning och
forskning av hög kvalité. För att klara av uppgiften krävs att krav ställs på flera olika områden,
från universitetets syn på kunskap till att utforma en miljö där högkvalitativ forskning och
utbildning kan ske. Det ska även ställas krav på områden som fördelning av resurser, lärares
kompetens, examination samt studenters möjlighet att påverka. Förutom att aktivt driva dessa
frågor, ska StuFF sprida information som hjälper studenter att förstå deras rättigheter och
skyldigheter.
2.1 Högskolans samhällsroll
StuFF anser att:
● universitetet ska främja, bevara och kritiskt granska kunskaps- och kompetensutvecklingen i
samhället
● universitetet ska vara ett oberoende utbildningsorgan, där vetenskap förmedlas, utvecklas och
bevaras genom utbildning och forskning
● universitetet oberoende främjas genom en ej detaljreglerande fördelning av forskningsanslag
● universitetet bör värdera alla utbildningar lika
● hållbar utveckling ska vara en aktiv del av universitetets arbete och genomsyra alla utbildningar
2.1.1

Tillgänglighet

StuFF anser att:
● universitets huvudsakliga uppgift är att vara tillgängligt för alla som är verksamma där
● universitetet ska ha öppettider som tillgodoser studenters och personalens behov
2.1.2

Forskning

StuFF anser att:
● universitetet ska se forskning och utbildning som två lika viktiga delar av sin verksamhet
● tvärvetenskaplig och disciplinär forskning vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap
ska komplettera varandra
● universitetet ska få minst lika stort basanslag som andra jämförbara universitet
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● bristande forskningsanknytning inte kan accepteras för någon institution eller grundutbildning
● externt finansierad forskning ska bedrivas med full kostnadstäckning utan subvention från
basanslag
● externt finansierad tillämpad forskning enbart ska bedrivas under förutsättning att en balans
råder mellan grundforskning och tillämpad forskning
2.1.3

Ekonomiska förutsättningar

StuFF anser att:
● det är statens uppgift att finansiera högre utbildning och att inga avgifter ska tas ut av
studenten för att få genomgå högre utbildning, detta gäller även studenten inom EU/EESområdet
● tekniska hjälpmedel som krävs i studierna ska vara avgiftsfria
● förbrukningsmaterial, som ingår i obligatoriska kursmoment, ska bekostas av universitetet
● universitetet kontinuerligt ska se över detaljreglering av avgifter i utbildningen, detta innefattar
bland annat kostnader för kurslitteratur
● resurstilldelning ska baseras på vad som är motiverat av respektive utbildnings innehåll och
karaktär
● universitetet ska tillföras medel per student så att de får en ökad mängd undervisning,
handledning och lärarkontakt
● den ekonomiska tilldelningen till humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik och
utbildningsvetenskap bör ökas
2.2 Vetenskapliga förutsättningar vid Linköpings universitet
StuFF anser att:
● utbildningen vid Linköpings universitet ska vila på vetenskaplig grund, konstnärlig grund eller i
vissa fall beprövad erfarenhet
● utbildningen ska göra studenten kritisk, medveten och kunskapskompetent samt bidra till
studentens personliga utveckling
● all utbildning på universitetet ska präglas av ett kritiskt förhållningssätt till kunskap
● högre studier ska betraktas som en del av livslångt lärande
● universitetsstudier ska ge studenten kunskap om förhållandet mellan vetenskapliga teorier och
det samhälle dessa uppstått i
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● all grundläggande utbildning inom Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap ska ha en
forskningsöverbyggnad
2.3 Utbildningskvalitet
StuFF anser att:
● studenter ska ha rätt att vara och delta som studentrepresentanter i universitetets
utvecklingsarbete, och vara beslutsfattande
● studenterna ska ges möjlighet att enkelt kunna påverka innehåll och inriktning i kurser och
utbildningen i helhet
● universitetet alltid ska sträva efter att ha en minst lika hög utbildningskvalitet som jämförbara
lärosäten
● universitetet tar ansvar för att relevanta styrdokument finns tillgängliga för samtliga inblandade
vid utbildningen
2.3.1

Kursen

StuFF anser att:
● kursplaner ska finnas tillgängliga när ansökningsperioden öppnar
● det i planering av kurser avsätts rimlig tid till självstudier i samband med examination
● undervisningsschema för terminen ska vara fastställd och finnas studenter tillhanda i god tid till
terminsstart
● mål och syften med den enskilda kursen ska bidra till progression inom utbildningen
2.3.2

Kurslitteratur

StuFF anser att:
● kurslitteraturen ska vara relevant
● kurslitteraturen ska lyfta olika relevanta perspektiv på ämnet
● kurslitteraturen ska vara tillgänglig för studenterna i någon form
● all kurslitteratur ska finnas tillgänglig som referenslitteratur samt som
utlåningsexemplarlitteratur
● litteraturlistor ska vara fastställda och finnas studenter tillhanda i god tid innan terminsstart
● kostnaden för kurslitteraturen för varje kurs ska vara på en rimlig nivå
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● universitetet ska vara försiktig med att välja kurslitteratur som bara kan köpas av författaren
själv
2.3.3

Examination

StuFF anser att:
● examinationerna ska garantera att utbildningens syften och mål har uppnåtts efter
examinationen
● examination i möjligaste mån ska ske anonymt
● examinationsformerna ska variera under utbildningen
● examination ska fungera som ett lärtillfälle integrerat i kursen
● studenten ska erhålla resultatet på examination i skälig tid efter examination och i god tid före
omexamination
● examinationer ska i största möjliga mån inte hållas på helgdagar
● någon typ av examinationsgenomgång genomförs efter varje tentamenstillfälle
● återkoppling ska ges till studenterna på utförda examinationer
2.3.4

Kursvärdering

StuFF anser att:
● alla kurser på grund- avancerad- och forskarnivå ska ha en integrerad kursvärdering
● det ska finnas strukturer inom universitetet för att på ett lättillgängligt sätt spara och redovisa
sammanställningar av kursvärderingar
● resultat från kursvärderingar ska informeras till både studenter som avslutat och till de som ska
börja kursen
● resultatet från kursvärderingar ska användas i både planeringen och uppbyggnaden av kurser
● det ska finnas ett universitetsgemensamt digitalt kursvärderingssystem
● studenter ska ha möjlighet att lämna fritextssvar anonymt
● kursvärderingar ska vara anonyma
● kursvärderingar ska kunna genomföras på delkurser
● universitetet ska arbeta för en god svarsfrekvensen
● universitetet ska möjliggöra enkel tillgång till resultat från kursvärderingar för
studentrepresentanter
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● kursvärderingen ska vara tillgänglig och enkel att utföra
● kursvärderingens resultat ska vara lättillgänglig
2.3.5 Betyg
StuFF anser att:
● universitetet ska tillämpa absolut betygssättning
● universitetet ska tillämpa den betygsskala som används inom ämnet i resten av landet eller som
är mest lämpat för utbildningsmomentet
2.3.6

VFU

StuFF anser att:
● universitetet ska ansvara för samordning och planering av VFU:n samt att bedömningsunderlag
tillhandahålls till verksamheten och handledaren
● det ska finnas tydlighet kring ansvar och skyldighet av alla parter
● det ska tydligt framgå vart studenten ska vända sig vid förhinder för genomförande av VFU
och även finnas tydlig ansvarsfördelning
● det ska finnas riktlinjer kring vilka rättigheter och skyldigheter studenter har vid en VFU under
extraordinära händelser
● VFU:n ska vara relevant för utbildningens inriktning
● varje handledare ska få handleda max två studenter samtidigt under VFU-perioden
● handledaren ska ha färdigheter och kompetens inom det område som studenten är inriktad på.
För handledare inom lärarprogrammet innebär det färdighet och kompetens inom rätt ämne och
årskurs
● VFU: n ska vara lagd så pass tidigt så att studenten kan fatta beslut om utbildningen är lämplig
för denne
● nödvändiga resekostnader under VFU-perioden ska inte betalas av studenten
● universitetet i största möjliga mån ska tillhandahålla VFU-platser för studenter inom
Östergötlands län
● handledaren ska leva upp till universitetets kriterier
● universitetet ska tillhandahålla utbildning för handledare
● handledaren ska ha utfört den tillhandahållna utbildningen inom en rimlig tid före VFU:n
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2.3.7

Praktik

StuFF anser att:
● praktiken ska ha koppling till vetenskap/teori
● praktiken ger möjlighet för studenten av visa på förståelse mellan praktik och vetenskap/teori
● universitet ska ha tydliga kriterier på vad som anses vara en godkänd praktikplats
2.3.8

Examen och examensrätt

StuFF anser att:
● examensordningen ska vara enkel och lättöverskådlig
● examensordningen ska innehålla kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen eller
yrkesexamina som ska uppfylla kraven för motsvarande generell examen och leda till en sådan
● magister/masterexamen eller motsvarande yrkesexamen ska ge behörighet att söka
forskarutbildning
● universitetet ska erbjuda attraktiva utbildningar såväl i programform som i fristående kurser
med möjlighet att bygga en egen examen
● staten ska upprätthålla ett examenssystem, samt efter prövning tilldela examensrätt till
högskolor
● staten kontinuerligt ska bedöma om utbildningen har hög kvalité
● vid indragen examensrätt ska universitetet se till att studenterna utan besvär kan fullfölja sin
utbildning med bibehållen kvalitet på annat lärosäte
2.4 Akademisk miljö
StuFF anser att:
● den akademiska miljön ska innehålla praktiska möjligheter för universitetets samtliga aktörer
för att föra utvecklande vetenskapliga samtal
● universiteten ska främja en miljö där vetenskap kan expandera
2.4.1

Studentrepresentanter

StuFF anser att:
● studenter ska ha rätt att vara och delta som studentrepresentanter i universitetets
utvecklingsarbete, och vara beslutsfattande
● alla studenter har rätt att vara studentrepresentant
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● universitetet ska ha en riktlinje för studentrepresentation
● studentrepresentation ska finnas i alla beslutsfattande forum
2.5 Universitetsläraren och examinatorn
StuFF anser att:
● universitetets examinatorer ska ha god pedagogisk kompetens i examinatorsrollen och tillgång
till pedagogisk kompetensutveckling
● all undervisande personal vid universitetet ska genomgå fortlöpande pedagogisk utbildning
● samtliga nyantagna doktorander och till universitetet nytillkomna lärare ska genomgå en
pedagogisk introduktionskurs
● universitetet ska arbeta för att samtliga anställda görs medvetna om och får utbildning i Lika
Villkor
● lärare ska vara forskarutbildade eller ges möjlighet att genomgå sådan utbildning
● lärare ska ha möjlighet till pedagogisk meritering
● lärare ska kunna hantera digitala verktyg
2.5.1

Forskningsanknytning

StuFF anser att:
● akademiska lärare ska beredas utrymme för forskning till en del av sin tjänst
● all grundläggande utbildning inom Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap ska ha en
forskningsöverbyggnad
● Undervisningen som sker på universitetet ska ha vetenskaplig förankring
● kurser ska planeras så att interaktionen mellan grundutbildning och forskning främjas
● varje student under sin grundutbildning vid något tillfälle ska ha undervisats av en professor i
sin utbildning
2.6 Den forskarstuderande
StuFF anser att:
● forskarstudentens ställning mellan studerande och lärare/forskare inte får medföra att
universitetet tar mindre ansvar för denne i något avseende
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● den som antas till forskarutbildning ska ges full finansiering med social trygghet under hela sin
studietid
● forskarstudenten ska ges tillgång till en egen arbetsplats
● universitetet erbjuder forskarstuderande upp till max 20 % institutionstjänstgöring inom
utbildning, forskning eller administration
● information om lediga doktorandplatser ska spridas öppet genom systematisk nationell
utlysning, så att alla studenter ges samma möjlighet att söka
● universitetet ska se till att den forskarstuderande efter avlagd examen är förberedd för ett
yrkesliv såväl inom som utanför akademin
● kraven på en doktors- eller licentiatavhandling ställs så att det är möjligt att avlägga examen
inom utsatt tid
● kostnader som uppstår i samband med disputation aldrig ska läggas på den forskarstuderande
2.7 Studievägledning
StuFF anser att:
● universitetet ska ta ansvar för den övergripande studievägledningen
● inom varje utbildningsområde och ämne ska studenten garanteras god och lättillgänglig
studievägledning
● studievägledningen ska arbeta för att utveckla sina arbetsområden i samarbete med lärare och
studenthälsan
● utöver dessa ska studenter erbjudas en studiehandbok som uppdateras kontinuerligt
2.7.1

Utlandsstudier

StuFF anser att:
● alla studenter ska få information om möjligheten till utlandsstudier i god tid innan en ansökan
ska skickas in
● alla studenter som uppfyller kraven ska ha möjlighet att söka till utlandsstudier
● studenten ska få information och hjälp med tänkt eller genomgången studiegång och
tillgodoräknande av kurser vid utlandsstudier från studievägledaren
● granskning av lärosätena som är aktuella vid utlandsstudier ska ske så att utbildningskvalitén
säkerställs
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2.8 Planering och schema
StuFF anser att:
● schemat för terminen ska finnas lättillgängligt i tillräckligt god tid före terminsstart så att
studenter ska få möjlighet att planera sina studier
● ändringar i schemat under kursens gång bör i största möjliga mån undvikas, om förändringar
måste ske bör det förmedlas tydligt till studenter
● varje lärare ska i den mån som det är möjligt publicera information innan kursen börjar så att
studenterna kan få en överblick över arbetet i kursen
● information om när tentamen ska vara samt hur den ska genomföras ska finnas tillgängligt när
kursen startar
● utbildningens upplägg ska finnas tillgänglig när ansökningsperioden börjar

3 Arbetsmiljöfrågor
En god arbetsmiljö på Linköpings universitet är en förutsättning för att verksamheten ska hålla
en hög nivå. Den fysiska, den sociala och den organisatoriska arbetsmiljön ska främja
studenternas studietid både på campus och på kårhusen. Salar, studieplatser och matplatser ska
finnas tillgängliga för alla studenter och ska i första hand utgå från studenternas behov. De
digitala lärmiljöerna ska vara enkla att använda och studenterna ska ha rätt att påverka dessa.
Förutom att aktivt driva dessa frågor, ska StuFF sprida information som hjälper studenter att
förstå deras rättigheter och skyldigheter.
3.1 Studier och studiemiljö
StuFF anser att:
● universitetet ska arbeta för att skapa och bibehålla ett öppet och bra arbetsklimat
● regelbundna pauser ska ingå i schemalagd undervisning
● ingen students personliga integritet ska kränkas under studierna
● det ska vara lätt för studenter att ta kontakt med lärare och be om hjälp
● det ska vara lätt för studenter att ta kontakt med studievägledare och Studenthälsan för att få
stöd och hjälp
● samordning av undervisning och examinationer planeras på ett sätt så att ohållbara
studiesituationer för studenten undviks
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● verksamhet utanför campusområdena, så som praktik eller motsvarande, ska bedrivas på ett
sådant sätt att den ej skapar en ohållbar studiesituation i form av stress eller ohälsa
● studie- och sittplatser ska vara ergonomiska
● universitetet ska tillgodose studenternas behov av pauser och avkopplande miljöer
3.2 Salar och läsplatser
StuFF anser att:
● samtliga undervisningslokaler ska möta högt ställda krav på ventilation, ljus, stolar, bord och
övrig utrustning
● tillräckligt med undervisningslokaler ska finnas vid respektive campus
● maximala antalet personer för salen inte ska överskridas under föreläsning/undervisning
● universitetet ska prioritera flexibla lokaler som kan möta många behov
● speciallokaler ska finnas tillgängliga, och att samma krav ställs på dessa som på övriga
undervisningslokaler
● alla salar ska ha tillgång till lämpliga tekniska hjälpmedel
● fullgod utrustning och tillräckligt antal läsplatser ska finnas tillgängliga för alla studenter
● det ska finnas varierande studieplatser som möter studenternas och studiernas olika behov
● studenternas undervisning bör ske i närhet till institutionen
● det ska finnas tysta lässalar på alla universitets campus
● det ska finnas vilorum på alla universitetets campus
3.3 Bibliotek
StuFF anser att:
● alla studenter ska ha tillgång till välfungerande bibliotek
● biblioteken ska ha generösa öppettider
● biblioteken ska verka för en höjd informationskompetens hos studenterna
● biblioteken och bibliotekarierna ska vara delaktiga i utbildningarna
● relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och databaser ska finnas tillgängliga elektroniskt
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● all ordinarie kurslitteratur ska finnas tillgänglig som referenslitteratur och/eller
utlåningsexemplar på universitetsbiblioteken
● biblioteken ska i första hand utgå från studenternas behov
3.4 Matplatser
StuFF anser att:
● avgiftsfria och välutrustade uppvärmningsmöjligheter för mat ska finnas tillgängliga för alla
studenter på respektive campus
● det ska finnas tillräckligt med uppvärmningsmöjligheter så att det inte bildas alltför stor
köbildning
● det ska finnas tillräckligt med matplatser där det går att sitta och äta
● det på respektive campus ska finnas ett varierat utbud av restauranger där det går att köpa mat
till ett pris som är rimligt för en student
● universitetet ska främja studenternas möjligheter att äga och driva ideella verksamheter som
erbjuder försäljning av mat och dryck
3.5 Tekniska hjälpmedel
StuFF anser att:
● studenter vid universitetet ska vid behov erbjudas kurser i grundläggande datorhantering
● all kurs- och utbildningsinformation ska finnas tillgänglig på universitetets webbplats
● universitetet ska tillhandahålla ett trådlöst nätverk med bra täckning på alla campusområden
● studenten ska kunna lämna in arbeten via elektronisk väg
● universitetets lärplattform ska möjliggöra snabb och direkt kommunikation mellan studenter,
studenter och lärare, samt studenter och annan personal
● studenter ska ha fri tillgång till datorer på campus
● studenter ska ha fri tillgång till mjukvaror som ingår i undervisning/examination
● det ska finnas kostnadsfri teknisk support att tillgå för studenterna
● digitala examinationssystem ska vara kompatibelt med de vanligaste operativsystemen
● studenter ska få påverka lärplattformarnas utformning
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● all information ska vara lättillgänglig och samlas på ett ställe för att underlätta för studenterna

4 Studiesocialt
En god studiesocial miljö på Linköpings universitet är en viktig förutsättning för att studenter ska
trivas och frodas under sin tid vid universitetet. Detta börjar redan första dagen med
mottagningsverksamheten där de nyblivna studenterna får sitt första intryck av universitetet. Det
är därför viktigt att detta sköts på ett bra sätt så att de nyblivna studenterna blir lockade att
fortsätta sitt engagemang inom de studiesociala aktiviteterna som finns i sektionerna men också
de sektionsöverskridande aktiviteterna. Därför anser StuFF att det behöver finnas klara riktlinjer
för hur sektionssamarbeten, hållbart engagemang och kårhusen ska skötas. StuFF anser också att
det är viktigt med medlemsförmåner som lockar studenter till att bli studiesocialt aktiva studenter.
4.1 Studentlivet
StuFF anser att:
● studentkulturen ska vara inkluderande och anpassad för att passa så många som möjligt
● studentkulturen ska inte alienera omgivande samhälle
● studentkulturen ska vara positiv och icke-kränkande
4.2 Mottagningsverksamhet
StuFF anser att:
● det ska finnas en mottagning för alla nya studenter
● mottagningen ska vara inkluderande och givande inför studierna
● minst hälften av mottagningsaktiviteterna ska vara alkoholfria
● en kåröverskridande mottagningspolicy ska finnas och den ska respekteras och efterföljas av
såväl StuFF som sektioner och deras representanter
● alla inblandade i mottagningen verkar för att pennalism inte förekommer
● att alla arrangörer och medarbetare/faddrar genomgår fadder-utbildning innan mottagningen
(utbildning kan ge behörighet under flera år)
● kontraktsbrott ska beivras
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4.3 Sektionssamarbeten
StuFF anser att:
● sektionsavtal ska upprättas med alla sektioner, för att tydliggöra samarbetet med sektionerna
● sektionsavtal ska utgöra grunden för ekonomisk ersättning till sektionerna
● sektionsavtal med sektioner ska tecknas för hela läsåret innan höstterminens start
● sektionsavtalet ska vara likadant för alla sektioner
● kåren ska finnas som stöd för sektionerna i deras arbete, utan att utföra deras arbete åt dem
4.4 Hållbart engagemang
StuFF anser att:
● sektionsengagemang ska ske på ett hållbart sätt
● kåren ska ge utbildningar för sektionsaktiva
● kåren ska ge förutsättningar för att effektivisera och förenkla sektionens arbete
● kårstyrelsen ska ges förutsättningar för att arbeta på ett hållbart sätt och ha en god arbetsmiljö
4.5 Kårhusen
StuFF anser att:
● kårhusen ska finnas till för alla studenter
● kårhusen ska presenteras under mottagningen
● kårhusen ska vara tillgängliga för samtliga studenter under rimliga tider
● kårhusen ska ha bokningsmöjligheter som tillgodoser studenternas intressen
● kårhusen ska ha tillgång till mat samt dryck till rimliga priser
● kårhusens lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade
4.6 Medlemsförmåner
StuFF anser att:
● kåren ska arbeta fram relevanta och förmånliga rabatter och erbjudanden för studenter
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● kåren ska samarbeta med organisationer kopplade till universitetets verksamhet
● medlemmar ska erhålla rabatterat pris på fester och aktiviteter

5 Extern påverkan
StuFF som studentpolitisk organisation bör även driva studentpolitik om frågor utanför
universitetet som påverkar studenterna. Det är viktigt att se samspelet med det övriga samhället
och fokusera på de delar som påverkar studenterna som bostad, transport, återhämtning samt
studiemedel. Men det är även viktigt att StuFF samarbetar med andra kårer i Sverige samt
säkerställer att näringsliv och alumner får vara med och påverka utbildningarna som ges vid
Linköpings universitet.
5.1 Studentstaden
5.1.1

Bostad

StuFF anser att:
● kommuner, näringsliv, universitetet och StuFF ska samarbeta för att skapa levande
studentstäder
● studenter ska ha ett brett utbud av boendeformer
● studenter ska ha möjligheten att bo i flera delar av studieorten
● samhället ska ta ansvar för att tillgodose behovet av bostäder för studenter
● allmännyttans bostadsbolag ska satsa på studentlägenheter med skälig hyra
● nya studenter ska få bostad inom rimlig tid
● studenter ska känna sig trygga i sitt bostadsområde
5.1.2

Transport

StuFF anser att:
● det behövs enkla och snabba förbindelser mellan de vanligaste bostadsområdena för studenter
och universitetets campus
● universitetet ska tillgodose tillräckligt med cykelparkeringar för att möta studenternas behov
● Östgötatrafiken ska ha förmånliga priser för studenter
● Campusbussen ska finnas och vara avgiftsfri
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5.1.3

Hälsa och välmående

StuFF anser att:
● studenter ska få samma tillgång till kommunal och regional service som övriga befolkningen
● det är viktigt med grönområden nära universitetet
● studenter ska ha god tillgänglighet till träningsanläggningar med förmånliga priser
● studenter ska ha god tillgänglighet till kultur med förmånliga priser
5.2 Påverkan på nationell nivå
StuFF anser att:
● ett gott samarbete ska finnas med övriga studentkårer på LiU för att påverka den nationella
politiken
● StuFF ska vara med i något nationellt samarbetsorgan med andra kårer
● kåren genom medlemskapet i ett nationellt samarbetsorgan ska driva större studentpolitiska
frågor om exempelvis studenters ekonomi, bostäder och välmående
● studenter ska involveras i arbetet med större studentpolitiska frågor
● de frågor som drivs på nationell nivå ska stämma överens med StuFFs studentpolitik på lokal
nivå
● alla svenska universitet ska ha likvärdig utbildningsnivå
5.3 Studiemedel
StuFF anser att:
● studiemedlet ska garantera alla studenter en skälig levnadsstandard
● återbetalningsplanen ska utformas så att individen har en rimlig möjlighet att avbetala
studielånet innan pensionsåldern
● studerande föräldrar ska ha möjlighet till utökat studiebidrag och höjd föräldrapenning
● summan på fribeloppet ska motsvara en nivå så att den inte hindrar studenter från att arbeta
utanför terminstid samt deltidsarbeta under terminstid
● reglerna kring fribelopp ska vara flexibla och därigenom ta hänsyn till att studenters inkomst
kan variera kraftigt under året
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● studenter ska omfattas av ett likvärdigt trygghetssystem som arbetstagare
● vid utlandsstudier ska det vara samma förutsättningar för att få studiemedel som i Sverige
● det ska finnas möjlighet till utökad studiemedel vid utlandsstudier
5.4 Näringsliv och arbetsmarknad
StuFF anser att:
● programmen kontinuerligt samarbetar med näringslivet vid utformning och utveckling av
program/kurser
● näringslivet integreras i utbildningen på olika sätt
● alla utbildningar ska ha en tydlig koppling till arbetsgivare/näringsliv
● det ska finnas en nära kontakt mellan studenter och näringslivet
● näringslivet ska ha god kännedom om universitets utbildningar
● kontakt mellan studenter och näringsliv ska vara levande under utbildningen
● kåren ska uppmuntra och upplysa sektioner om kontakt med näringslivet
● universitetet ska arbeta för att öka studenternas chanser på arbetsmarknaden
5.4.1 Alumniverksamhet

StuFF anser att:
● universitetet ska följa upp sina alumner och deras anställningsbarhet
● universitetet ska ha ett kontaktskapande nätverk för alumner
● universitetet ska involvera alumner som en naturlig del i utvärderingen av utbildningsutbudet
● alumnuppföljning ska genomföras av universitetet
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Motionssvar till motion rörande principprogrammet
Inför verksamhetsåret 19/20 sattes målsättningen att uppdatera ett av kårens främsta
dokument, åsiktsprogrammet. Åsiktsprogrammet var då både inaktuellt och svårt att arbeta
efter. Detta då åsiktsprogrammet går väldigt på djupet i nischade frågor och sällan är till
stöd i nya frågor. Tanken inför 19/20 var att istället utveckla ett mer heltäckande dokument
som kan vara till stöd i styrelsens löpande arbete istället för att detaljerat beskriva vissa
situationer. Styrelsen är därför mycket positiv till att det uppdaterade dokumentet nu ligger
uppe för beslut i fullmäktige. Styrelsen anser att både process och presentation har
genomsyrats av hög transparens och inkludering vilket märks i det högkvalitativa
principprogram vi nu ser framför oss.
Vi ser att om det utkastet till principprogram fastslås så kommer kåren få ett tydligare och
mer heltäckande dokument att använda framgent.
Det är därför styrelsens rekommendation att:

•

fullmäktige fastslår dokumentet i sin helhet.

_______________

August Goldhahn (May 24, 2021 12:52 GMT+2)

Styrelsen genom August Goldhahn
Kårordförande 20/21
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Proposition om Bidragspolicy
Bidragspolicyn har under de senaste åren inte stämt överens med hur StuFF har arbetar med bidrag.
Sektionsavtalet har dessutom utökats till att involvera marknadsföringsstöd till sektioner, något som
tidigare kunde ansökas om. Av dessa anledningar påbörjade verksamhetsår 19/20 en revidering, som
nu är redo att beslutas om.
De ändringar som är gjorda stämmer i dagsläget in med hur StuFF jobbar och vill jobba med bidrag.
Den reviderade bidragspolicyn förenar delar som tidigare varit motsägelsefulla och samlar alla
former av bidrag som StuFF kan ge. Policyn inkluderar dock inte den ersättning sektioner får för
samarbetsavtal. Policyn inkluderar marknadsföringsstöd till sektioner, festrabattsavtalet samt akut
sektionsstöd och strategiska medel. Då revideringen av denna policy är väldigt omfattande går det
inte att i detalj gå in på vilka delar som har ändrats. För att få en tydligare förståelse för vad som har
ändrats rekommenderas FUM att läsa den tidigare bidragspolicyn, som går att finna på StuFFs
hemsida.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
● Fastställa den reviderade bidragspolicyn
● Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
Anika Ernvik (May 24, 2021 15:31 GMT+2)

_______________

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Denna policy innehåller riktlinjer kring de bidrag och föreningsstöd StuFF ger till sektioner och
övriga föreningar.
Förklaringar av begrepp
Med bidrag menas i denna policy en form av ekonomiskt stöd StuFF kan ge till sektioner eller
föreningar.
Med bidragsformer menas de olika sätt StuFF kan ge bidrag på till sektioner eller föreningar.
Med bidragsansökningar menas de ansökningar som skickas in enligt mall till StuFF, men även
festrabattsavtal som skrivs mellan StuFF och sektioner för att ge StuFF-medlemmar rabatt på fest.
Syftet med bidrag
De bidrag StuFF ger ska underlätta StuFFs arbete eller vara till nytta för StuFFs medlemmar.
Nyttan ska ligga inom ramen för StuFFs grundläggande verksamhet eller underlätta StuFFs
medlemsrekrytering. Bidrag får därför inte ges till allmän studentverksamhet eller till välgörenhet.
Policyns omfattning
Policyn omfattar marknadsföringsstöd till sektioner, festrabatter, akut sektionsstöd samt strategiska
medel. Policyn omfattar inte listbidrag eller sådan verksamhet som bedrivs inom något av StuFFs
utskott eller av föreningar som är rena samarbetsorgan mellan studentkårer vid LiU.
Beslut
StuFFs styrelse tar beslut om bidragsansökningar. Vice kårordförande ansvarar för att styrelsen får
ett adekvat beslutsunderlag samt att rekommendera ett beslut.
Styrelsen kan delegera rätten att fatta beslut i avgränsade fall till styrelsens presidium utan rätt att
vidaredelegera. I dessa fall skall styrelsen fastställa närmare riktlinjer, för bedömningar av
bidragsansökningar.
Styrelsen skall särskilt beakta följderna av beslutet. Detta kan exempelvis vara de ekonomiska
konsekvenser ett beslut får om exempelvis bidrag till en sektion beviljas och samma bidrag då bör
ges till alla StuFFs sektioner. Styrelsen ska även särskilt beakta om projektet som är ett åtagande
StuFF redan finansierar, exempelvis genom sektionsavtal.
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När styrelsen fattar beslut om strategiska medel ska den förutom det som står under Syftet med
bidrag i denna policy även ta hänsyn till:
• Om det gynnar medlemmarnas utbildningssituation och/eller studiesociala situation.
• Om det är öppet för alla studenter StuFF representerar.
• Om det är vinstdrivande.
• Om det främjar samarbete mellan studentorganisationer och/eller över fakultetsgränserna.
• Om StuFF får medverka, med representant på plats, med tryckt material och/eller med
logga på informationsmaterial.
Bidragsformer
StuFF har möjlighet att ge ut fyra typer av bidrag; marknadsföringsstöd till sektioner, festrabatter,
akut sektionsstöd samt strategiska medel.
Bidrag ges bara då StuFF kan se att utformning, syfte samt innehåll är i enlighet med StuFFs och
LiUs tillämpliga styrdokument, samt faller in under Syftet med bidrag. Bidrag ges bara till LUSTgodkända föreningar.
Under varje bidragstyp finns förklarat vilka som kan få bidraget.
Festrabatter

StuFF erbjuder festarrangörer under Filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap
möjligheten att sälja biljetter till kårhusfester för ett rabatterat pris där StuFF står för kostnaden för
rabatten. Detta är ett medlemsexklusivt erbjudande som regleras i ett avtal mellan kåren och
festarrangören. Detta avtal finns att finna på hemsidan om det behövs.
Akut sektionsstöd

Detta bidrag kan sökas av en sektion som befinner sig i en ekonomisk kris och är i stort behov av
bidrag eller lån för att överleva. I denna situation skall särskilt beaktas vad sektionen historiskt sett
har gjort för studenternas situation och vad sektionen har potential för att genomföra i framtiden.
Detta bidrag kan även sökas vid start av ny sektion. Vid ansökan om akut sektionsstöd skall ansökan
skickas in enligt mall, som finns att tillgå hos vko@stuff.liu.se. Dessa ansökningar behandlas
löpande.
Sektionen ska, efter perioden som medlen sökts för, skriftligt återkoppla till ansvarig person i
styrelsen senast tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering ansökan
bidrag som finns att tillgå på StuFFs hemsida.
Om uppgifterna i ansökan inte stämmer kan sektionen bli helt eller delvis
återbetalningsskyldig. Detta avgörs av styrelsen efter att sektionen inkommit med sin
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återrapportering. Om styrelsen finner att medlen inte använts i enlighet med ansökan ska sektionen
få upplysning om återbetalningsskyldighet senast 30 dagar efter återrapporteringen skickats in.
Strategiska medel

Strategiska medel kan användas till att stötta särskild satsning eller nytt projekt som en förening vill
genomföra. Strategiska medel kan även användas för att ge stöd till föreningar där StuFF vill synas
eller där StuFF ser en stor studentnytta.
Vid ansökan om strategiska medel skall ansökan skickas in enligt mall Ansökan om bidrag, som finns
att tillgå på StuFFs hemsida
Strategiska medel beviljas i normalfallet inte till alkoholrelaterad verksamhet. En representant från
bidragssökaren ska, om behov finns, träffa eller samtala med ansvarig person i styrelsen för att svara
på frågor om nyttjandet av dessa strategiska medel.
Ansökningar kan skickas in löpande under året, styrelsen behandlar och beslutar dock endast om
dessa två gånger per år. Ansökningar som inkommit innan 31 oktober behandlas senast 15
arbetsdagar efter det. Ansökningar som inkommit innan 30 april behandlas senast 15 arbetsdagar
efter det.
Föreningen ska efter projektets genomförande skriftligt återkoppla till ansvarig person i styrelsen
senaste tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering ansökan bidrag som
finns att tillgå på StuFFs hemsida.
Om uppgifterna i ansökan inte stämmer kan föreningen bli helt eller delvis återbetalningsskyldig.
Detta avgörs av styrelsen efter att föreningen inkommit med sin återrapportering. Om styrelsen
finner att medlen inte används i enlighet med ansökan ska föreningen få upplysning om
återbetalningsskyldighet senast 30 dagar efter återrapporteringen skickats in.
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Proposition rörande Hållbarhetspolicy
Enligt StuFFs handlingsplan 2019/2020 skulle styrelsen revidera, skapa eller avveckla dokument.
Arbetet har varit långsiktigt och fortsatt även under verksamhetsåret 2020/2021. Ett av de
dokument som har varit i stort behov av revidering är StuFFs miljöpolicy. Miljöpolicyn har ansetts
vara utdaterad i flera år. En översiktlig revidering gjordes år 2016 men innehållet i policyn har inte
reviderats sedan 2011. Arbetet för att revidera policyn påbörjades redan under föregående
verksamhetsår och har sedan dess mynnat ut i en ny policy som inte enbart reglerar den ekologiska
hållbarheten, men även inkluderar två ytterligare perspektiv på hållbarhet: social och ekonomisk.
Eftersom StuFF har en bred verksamhet som sträcker sig över många aktörer och intressenter är det
viktigt att alla hållbarhetens perspektiv finns med i verksamhetens styrning, dokument och beslut.
För att upprätthålla ett gott arbete kring hållbarhet anses det alltså att den nuvarande miljöpolicyn
bör ersättas av den hållbarhetspolicy som har arbetats fram av styrelsen.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Ersätta ”Miljöpolicy” med den bifogade ”Hållbarhetspolicy”

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

Natalia Tomczyk (May 24, 2021 15:34 GMT+2)

Styrelsen genom Natalia Tomczyk
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Hållbarhetspolicy
Studentkåren StuFF har en bred verksamhet som sträcker sig över flertalet aktörer och
samarbetspartners. StuFF representerar tusentals studenter vid Linköpings universitet och är därmed
en viktig aktör med mycket inflytande över studentlivet. Det blir därför ytterst viktigt att StuFF som
verksamhet drivs och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt med en målsättning om att vara en hållbar
organisation och bidra till hållbarhet både inom och utanför organisationen.
Bakgrund
Begreppet hållbarhet brukar definieras utifrån tre olika aspekter: social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet. Dessa anses samspela med varandra leda till en hållbar utveckling. För att kunna sträva
efter en hållbar utveckling behöver StuFF se till sin organisation och precisera vad som är relevant i
verksamhetens kontext. Som studentkår agerar StuFF främst inom studentlivet och tillförlitar sig
därför på att studentlivet ska vara levande och det ideella engagemanget bör bedrivas på ett hållbart
sätt. För att tydliggöra att den största delen av verksamheten är engagemangsbaserad och att det är
där StuFFs funktion är som tydligast används “Hållbart engagemang” som begrepp istället för
“Social hållbarhet”.
Syfte

Hållbarhetspolicyn syftar till att förtydliga StuFFs strävan i hållbarhetens tre dimensioner: social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Policyn ska användas som ett komplement till andra
policydokument som kan reglera liknande frågor, till exempel ekonomisk policy. Policyn riktar sig till
alla som är verksamma inom StuFFs organisation och bör användas som stöd kring frågor som rör
styrning, riktlinjer och agerande.
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Hållbart engagemang (social hållbarhet)
StuFFs roll inom det hållbara engagemanget sträcker sig från att vara en bra arbetsgivare till att
sprida goda exempel kring hantering av ideellt engagemang. En stor del av StuFFs verksamhet och
studentlivet i stort vilar på att det finns studenter som är villiga att engagera sig. För att upprätthålla
ett långsiktigt engagemang inom studentgruppen behöver man arbeta med ett hållbart engagemang
där de involverade vill och orkar vara engagerade länge utan att deras fysiska eller psykiska hälsa
påverkas negativt. Att föregå med gott exempel bör vara ett ledord när StuFF verkar för att bidra
till ett hållbart engagemang.
I sitt arbete med hållbart engagemang ska StuFF sträva efter att:
•

Bedriva sin verksamhet på ett sätt som minimerar risken för psykisk eller fysisk ohälsa
bland förtroendevalda inom kåren och de förtroendevalda på sektionerna som StuFF har
kontinuerliga möten med

•

Utvecklas tillsammans med studentlivet på Linköpings universitet och värna om
studentlivets kultur och goda traditioner

•

I de sammanhang där StuFF representerar studenter uppmuntra de organisationerna till att
arbeta med frågor rörande hållbar utveckling

•

Ha nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling samt ständigt
arbeta för öppenhet, inkludering och respekt i verksamhetens alla delar

Ekonomisk hållbarhet
StuFF bör arbeta på ett ansvarsfullt sätt i ekonomiska frågor för att säkerställa en långsiktighet för
den verksamhet som kåren bedriver. StuFF ska hantera intäkterna varsam och alltid sträva efter att
göra så mycket studentnytta som möjlig med de resurser som finns tillgängliga. Det innebär bland
annat att evenemang som StuFF bedriver ska ske på ett sätt som inte försätter kåren i omedelbar
konkurs. StuFFs ekonomiska tillväxt får inte ske på bekostnad av den ekologiska eller sociala
hållbarheten.
I sitt arbete med ekonomisk hållbarhet ska StuFF sträva efter att:
•

Arbeta på ett ekonomisk långsiktigt och strategiskt sätt för den verksamhet som kåren
bedriver
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•

Bedriva verksamhet utan att försätta kåren i ekonomisk kris

•

Revidera avgifter som betalas av medlemmar utefter aktuella ekonomiska förutsättningar
för studenter

•

Sträva efter att göra etiska och miljömedvetna val vid investeringar. Kåren ska inte
finansiera eller investera i aktiviteter eller företag vars verksamhet kan anses vara särskilt
skadlig för den sociala eller ekologiska hållbarheten. I övrigt regleras investeringar i den
ekonomiska policyn

Ekologisk hållbarhet
För att bidra till den ekologiska hållbarheten bör StuFF sträva efter att kontinuerligt förbättra
verksamheten genom medvetna val som leder till en minskad negativ påverkan på miljön. Målet för
den ekologiska hållbarheten för StuFF ska vara att hantera varor och resurser på ett hållbart och
långsiktigt sätt. Miljövänliga alternativ ska alltid väljas om det inte är påtagligt betungande för
ekonomin. StuFF har en mångsidig verksamhet därför ska den ekologiska hållbarheten hanteras
lokalt, vid varje enskilt beslut och i sin egen kontext.
I sitt arbete med ekologisk hållbarhet ska StuFF sträva efter att:
•

Identifiera och följa miljölagstiftning och andra krav som berör kåren

•

Ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av leverantör och inköp av varor

•

I en konkurrenssituation med likvärdiga priser samt funktionalitet välja den produkt med
påvisat lägst miljöpåverkan

•

Hushålla med befintliga resurser på ett sätt som främjar en lång livslängd

•

Så långt som möjligt prioritera transportsätt med lägst miljöpåverkan. Inrikesresor får aldrig
ske med flyg

•

Hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt
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Arbetssätt för långsiktig hållbarhet
StuFFs verksamhet bör i största möjliga mån tillämpa arbetssätt som främjar en långsiktighet och
hållbarhet för såväl verksamheten, de förtroendevalda och andra samarbetsaktörer.
Hållbarhetsfrågor bör integreras i studentkårens styrning, beslut och dokument. Det är därför
viktigt att denna policy kommuniceras och är tillgänglig för alla som är verksamma inom
organisation, samt till medlemmar, studenter och andra intressenter. Hållbarhetspolicyn ska vara
känd, förstådd samt tillämpas i den dagliga verksamheten. Arbetet för ett hållbart studentliv,
ekonomi och miljö ska genomsyra alla delar av organisationen. För att upprätthålla ett gott
förhållningssätt bör hållbarhetsarbetet kontinuerligt följas upp, utvärderas, revideras och
konkretiseras.
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Revideringar i uppdrags- och arbetgivarpolicyn har gjorts för att StuFF som organisation inte ska
arvodera ledamöter i styrelsen som inte arbetar under längre perioder. Detta för att hushålla med
organisationens ekonomiska resurser.
I situationen med långtidssjukskrivningen skulle den gamla formuleringen leda till att StuFF efter ett
par månader skulle betala fullt arvode under tiden ledamoten inte kunnat arbeta. Detta på grund av
att Försäkringskassan skulle minska utbetalningar om StuFF betalade ut mellanskillnader,
Försäkringskassan skulle tolka det som lön och då minska sina utbetalningar. Detta skulle pågå till
det att StuFF betalade fullt arvode och Försäkringskassan inget alternativt ledamoten kom tillbaka
till arbetet. Är sjukskrivningen en kortare period skulle det kunna innebära att individen blir
återbetalningsskyldig till Försäkringskassan då det skulle se ut som att den lämnat felaktiga uppgifter.
Formuleringen har tagits bort i förslaget vilket innebär att i framtiden om en ledamot blir
långtidssjukskriven så görs individuella bedömningar i samråd med fullmäktiga. Fullmäktige måste
alltid besluta om ändringar i betalningar av arvode.
Revideringen av formuleringen kring arvode för föräldraledighet valde vi att ta bort då det inte är
ekonomiskt hållbart att betala ut 33% av arvodet vid föräldraledighet i denna organisation. Det
skulle även kunna tolkas som en uppmaning till föräldraledighet under uppdragstiden vilket kan
missbrukas. Väljer en ledamot att ta ut föräldraledighet under alltför lång tid i denna organisation
kan ersättare behövas för att arbetet ska kunna fortskrida och då behöver organisationen hushålla
med de ekonomiska resurserna för att kunna tillsätta en ny ledamot.
I övrigt har inga andra revideringar gjorts.
Därför föreslås Fullmäktige besluta att:
•

Fastställa den reviderade Uppdrags- och arbetsgivarpolicy

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (May 24, 2021 15:31 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Föreliggande dokument är ett policydokument som regleras av StuFFs kårfullmäktige med ställningstagande från kårens fullmäktige vad gäller ett antal andra centrala punkter i relationen uppdragsgivare – uppdragstagare. Undantagna från denna policy är studeranderepresentanter, vilka
reglas i annan policy.

Uppdragsgivare: avser den part som har tillsatt den arvoderade: kårfullmäktige alternativt styrelsen.
Det är möjligt för kårfullmäktige att delegera arbetsgivaransvaret till kårordföranden.
Uppdragstagare: avser person som tilldelats arvodering.
Arbetsmiljö
StuFF bör sträva efter att tillgodoser en god arbetsmiljö för sina uppdragstagare. Uppdragsgivaren
skall beakta hur uppdrag och arbetsmiljö inverkar på uppdragstagarens fysiska och psykosociala
hälsa, samt ha detta i åtanke när verksamheten planeras. I övrigt gäller för organisationens heltidsarvode de regler som följer av Arbetsmiljölagstiftningen, i de fall den inte anses juridiskt applicerbar
skall den tolkas analogt av fullmäktige.
För heltidsarvoderade skall lämpliga försäkringar ordnas.
Arbetstid
Ett heltidsuppdrag för StuFF skall motsvara en sysselsättning på i genomsnitt 40 timmar i veckan och
uppdragstagaren skall kunna redovisa sin arbetstid för uppdragsgivaren om detta efterfrågas. Uppdragsgivaren skall å sin sida inte ålägga uppdragstagaren fler uppgifter än vad som rimligen ryms
inom en sådan arbetsvecka. I de fall då arbetstiden överstiger 40 timmar i veckan skall kompensationsledighet tas ut. För rutiner angående detta se stycket om ledighet.
Merparten av arbetet bör ske under kontorstid, dock med hänsyn tagen till uppdragets karaktär.
Arvode
Storleken på arvodet fastställs av uppdragsgivaren utifrån direktiv från StuFFs fullmäktige. Arvodesnivån bör beräknas utifrån det heltidsarvode fullmäktige fastslår i början av verksamhetsåret.
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Då överlämning och introduktion till nyvalda heltidsarvoderade sker utöver den normala
mandatperioden skall ersättning utgå.
Frånvaro vid sjukdom
Vid arbetsfrånvaro till följd av sjukdom, vård av sjuk anhörig, tillstånd som berättigar till smittbärarpenning eller motsvarande täcker uppdragsgivaren 100 % av arvodet för karensdagar.
Om sjukskrivningen överstiger en vecka måste läkarintyg kunna uppvisas och därefter anmäla sjukfrånvaron till försäkringskassan. Uppdragstagaren skall vid längre del- eller heltidssjukskrivning informera uppdragsgivaren. Med längre avses minst 2 veckor. I dessa fall kan uppdragsgivaren direkt
eller genom delegering besluta att en vikarie skall tillsättas. Vid sjukskrivning kan uppdragsgivaren
besluta om justering av arvode.
Föräldraledighet
Uppdragstagaren eller den blivande uppdragstagaren skall informera uppdragsgivaren om planerad
föräldraledighet i god tid om minst 3 månader. I dessa fall kan uppdragsgivaren direkt eller genom
delegering besluta att en vikarie skall tillsättas.
Ledighet
De heltidsarvoderade i styrelsen har rätt att ta ut 25 dagars betald ledighet. Ledighet skall planeras så
att det inte inverkar kraftigt på uppdragets utförande. Hela ledigheten får ej tas ut i sträck utan skall
spridas ut vid åtminstone två tillfällen under verksamhetsåret.
Ledighet och kompenserande ledighet fastställs av StuFFs presidium. I detta ska presidiet sträva efter
att tillgodose uppdragstagarens önskemål, men får frångå detta vid exempelvis större mängder outtagen övertid. Presidiet ska översiktligt redovisa styrelsens övertid för StuFFs fullmäktige. Om en
uppdragstagare har särskilt hög arbetsbelastning ska detta tydligt redovisas för fullmäktige.
Annan form av obetald ledighet beviljas endast under mycket särskilda omständigheter. Förfrågan
om sådan ledighet sker till uppdragsgivaren.
I övrigt gäller för organisationens heltidsarvode de regler som följer av Arbetstidslagstiftningen, i de
fall den inte anses juridiskt applicerbar skall den tolkas analogt av fullmäktige.
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Misstroendevotum/avsägelse
Mot uppdragstagaren kan misstroendevotum riktas i enlighet med StuFFs stadgar. Om ett misstroendevotum riktas mot uppdragstagaren och bifalls av uppdragsgivaren entledigas uppdragstagaren
från uppdraget med omedelbar verkan. Arvode utgår då för resterande del av den innevarande månaden efter att misstroendevotum bifallits, dock minst två veckor.
Uppdragstagaren har rätt att avsäga sig sitt uppdrag. Avsägelse skall meddelas uppdragsgivaren. Avsägelse bör ske i god tid, minst 2 månader, före den tidpunkt som uppdragstagaren önskar bli entledigad från uppdraget. Begäran om entledigande med snar eller omedelbar verkan kan beviljas av
uppdragsgivaren. Arvode utgår då fram till den dag uppdragstagaren avgått.
Styrdokument
StuFFs styrdokument beskriver uppdragstagarens åläggande. Dessa kan framställas och ändras av
StuFFs fullmäktige även under uppdragstidens gång. Uppdragsgivaren förbinder sig att ha en restriktiv hållning i hur ofta och mycket sådan förändring sker, särskilt vad gäller verksamhetsplanen. Förändringar i uppdrags- och arbetsgivarpolicyn bör i största möjliga mån ske i samråd mellan de båda
inblandade parterna.
Uppdragstagarens ansvar
Uppdragstagaren har ett eget ansvar gentemot organisationen och skall rådfråga uppdragsgivaren när
uppdraget har sådan karaktär att det innebär att uppdragstagaren handlar i gränslandet för organisationens riktlinjer. Uppdragstagaren har ett personligt ansvar att ej försätta organisationen i situationer som kan leda till anmälningar eller skadestånd. Uppdragsgivaren bör dock i fall där uppdragstagaren hamnat i en anmälnings- eller stämningssituation i dialog med uppdragstagaren göra upp om
eventuella kostnader kring fallet. Varje enskilt fall av denna karaktär bör prövas av StuFFs fullmäktige.
Heltidsarvoderad uppdragstagare ska vara särskilt aktsam under mottagningsperiod för nya studenter. Eftersom aktiviteter föregår på många olika platser och vid olika tider på dygnet finns det tillfällen att stöta på och interagera med studenter även utanför kontorstid. Detta är en möjlighet att
visa upp och synliggöra StuFFs verksamhet och dess aktiva, men det kräver även att uppdragstagarens beteende ligger i linje med det hos övriga mottagningsaktörer. Uppdragstagaren ska därför vara
väl insatt i och följa de regler som gäller för aktörer i mottagningsverksamhet samt visa respekt för
övriga aktörer.
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Uppdragstagaren skall om så efterfrågas redovisa bisysslor som kan påverka uppdraget för uppdragsgivaren. Exempel på bisysslor är övriga förtroendeuppdrag och förvärvsarbete. Bisysslor skall
inte inskränka negativt på uppdraget för StuFF. I synnerhet skall beaktas att bisysslor inte ger upphov till jäv.
Uppdragstagaren ansvarar för att hålla uppdragsgivaren informerad om sådant som är av högsta vikt
för organisationen.
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Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Per capsulam rörande Kårvalet 2021
Enligt StuFFs stadgar ska kårvalet genomföras någon gång mellan den 15 mars och den 30 april. I
december beslutade fullmäktige att valet skulle genomföras den 12–30 april. Efter listbildningen
fanns det endast två listor med totalt 4 personer. Valrådet tog då beslut om att förlänga
listbildningen och förkorta kårvalet till den 26–30 april. Efter den förlängda listbildningen har det
tillkommit endast en lista med 2 personer.
I kontakt med styrelsens presidium, sakrevisorer och talman togs beslutet att inte starta kårvalet.
Detta då det inte kan anses uppnå stadgans krav på hur många fullmäktige består av samt att det kan
upplevas odemokratiskt. Samtidigt anses det vara av största vikt att tillsätta ett fullmäktige innan
verksamhetsåret är slut och för att det ska hinnas med vill vi delegera det till styrelsen.
Att ta dessa beslut innebär stadgebrott men det anses värdefullt för StuFFs kommande
verksamhetsår.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
• ställa in kårvalet 26–30 april 2021
• ge styrelsen uppdraget att planerat ett kårval som ska genomföras innan verksamhetsåret
20/21 är slut

Kim Axelsson

_____________________
Valrådet 20/21

Kim Axelsson (May 31, 2021 14:32 GMT+2)
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Proposition om Valsituationer
Då kårvalet 2021 trots en förlängd listbildningsperiod hade för lågt engagemang för att genomföras
var kåren tvungen att ställa in valet. För att kunna verka som kår behöver vi dock ett nytt fullmäktige
och ett nytt val föreslås genomföras innan nuvarande verksamhetsår tar slut.
För att stärka den operativa kraft bakom valprocessen har följande förslag tagits fram där
majoriteten av ansvarsuppgifterna lagts över på styrelsen. Det som inte lagts över är sådant som av
demokratiska skäl bör genomföras av valrådet.
Dokumentet har även uppdaterats för att passa de rådande digitala alternativ som valet nu
genomförs genom.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Godkänna propositionen i sin helhet

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

August Goldhahn (May 24, 2021 12:52 GMT+2)

Styrelsen genom August Goldhahn, Kårordförande 20/21
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Valinstruktioner
Listbildning
Det åligger Styrelsen att ansvara för att säkerställa att möjligheten att bilda listor
kommer medlemmarna tillhanda i god tid innan sista datumet för att bilda listor.

Komplettering av lista
Komplettering av inlämnad lista skall erbjudas av Styrelsen. Kompletteringssätt avgör Styrelsen
vid behov och detta skall kommuniceras till berörd lista i så god tid som möjligt.

Valsätt
Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna och slutna val bland StuFFs medlemmar. Röstning
sker genom avläggande av en röst på en lista. Val sker genom röstning via Internet på anvisad
plattform.

Rösträtt
Rösträtt tillkommer varje medlem i StuFF som vid valtillfället kan styrka sin identitet samt
sitt medlemskap för innevarande termin. Detta sker endera via att medlemmen finns registrerad
i kårens medlemsregister samt innehar inloggningsuppgifter till anvisad internetplattform.

Röstlängd
Röstlängd upprättas av styrelsen tidigast tre dagar och senast en dag innan första valdag.
Som röstlängd anses vara ett utdrag ur medlemsregistret. Utdrag skall även göras vid sista
valdag, alternativt en dag efter valet för att se ifall röstlängden har förändrats under valet.

Röstningsförfarande
Röstning till fullmäktige sker via frivilligt personval. Den röstande kan rösta på en lista men
har möjlighet att dessutom genom särskild kryssning avge en personröst på en av listans
kandidater. Den röstande äger även rätt att rösta blankt.
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Röstningsprocedur vid röstning via Internet
Röstningen sker via inloggningen på anvisad plattform där den röstberättigade kan avlägga sin
röst på högst en registrerad lista, samt på högst en av denna listas registrerade kandidater.
Alternativt kan medlemmen välja att rösta blankt.

Röstsammanräkning
Röstsammanräkningen är offentlig och skall genomföras gemensamt av rösträknarna som utgörs
av Valrådet. Sammanräkningen skall vara avslutad inom tre arbetsdagar efter sista valdag.

Offentliggörande av valresultaten
Styrelsen ska senast tre arbetsdagar efter sista valdag offentliggöra antal avgivna röster.
Styrelsen ska också senast sex arbetsdagar efter sista valdag tillkännage det slutgiltiga valresultatet
på StuFF:s hemsida.

Tidpunkter för val till StuFFs kårfullmäktige våren 2021
Listbildning öppnar och annonseras av styrelsen
Listbildning stängs minst 3 dagar innan valperioden påbörjas
Senast dagen innan valperioden börjar är sista dag för komplettering på tidigare inlämnade listor
Senast dagen innan valperioden börjar är sista dag för styrelsen att godkänna och publicera de
godkända listorna
Senast den 27 juni ska valperioden vara över.
Senast den 29 juni upprättar Valrådet valprotokoll.
Senast den 30 juni godkänner Fullmäktige valprotokollet som sedan publiceras.
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