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Datum:

Onsdagen den 13 oktober 2021

Tid

kl 17:00

Lokal:

R41 i hus C, Campus Valla

Kallade:

Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Injusterade ledamöter

Närvarande

Lärarlistan

5/5

Malin Grönroos

x

Sanna Rudolfsen

x

Philip Andersson

x

Ebba Mellberg
Ebba Johansson

x

Olivia Petersson

x

Stad i ljus

5/4

Elliott Larsson
Hugo Hennel

x

Frida Westlund

x

Maria Gustavsson

x

Alice Nordström

x

Klara Bergh

x

Didrik Florhed

Kulturlistan

2/2

Sofia Elwe

x

Hedvig Martinsson

x

Pol-Kand-listan
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Anna Wikström

x

Alice Eriksson
Alexander Fröderberg
Alva Vallin

x

Nicol Juferova

x

Kogvetot

5/3

Hanna Hugosson

x

Emil Graichen

x

Niklas Mahne

x

Sofia Öhman

x

Lisa Bernheim

x

Salutogena listan

1/1

Malin Hult
Andrea Stenback

x

Vad hände med studentlivet

1/1

Ida Svensson

x

HR-listan

2/2

Malin Jönsson

x

Karin Hamberg

x

Jessika Bullat

0/1

Jessika Bullat

Frikurslistan

1/1

Wiktoria Nordengren
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Johanna Finndin

x

NLsek-listan

2/2

Maria Atto
Saga Gustafsson
Sofia Trinh

x

Klara Leickt

x

Närvarande styrelsemedlemmar
Simon Ågren

x

Max Iivanainen Björklund
Rebecca Ritzén

x

Freja Larsson

x

Petra Rörberg

x

Oscar Vines

x

Kim Axelsson
Nicolina Wikström
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Punkt

Ärende

Handl. nr.

1)

Mötets öppnande
Amanda Heikkinen öppnade mötet kl 17:15.

2)

Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 24 röstande.

3)

Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades: att välja Sofia Elwe och Ida Svensson till justerare tillika rösträknare.

4)

Mötets stadgeenliga utlysande
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst.

5)

Adjungeringar
Lämnades utan åtgärd.

6)

Fastställande av föredragningslista
Amanda Heikkinen yrkade på att lägga till 11b Motion om inrättande av Policy
gällande engagemangsgradering och engagemangspoäng i föredragningslistan.

6 FF02-2122

Beslutades: att godkänna yrkandet.
Beslutades: att godkänna den framvaskade föredragningslistan.
7)

Tidigare mötesprotokoll
Lämnades utan åtgärd.

7a FF01-2021

8)

Information från styrelse och utskott
Styrelsen gemensamt föredrog punkten.
Rapport från styrelsen:
Sedan föregående FUM har styrelsen arbetat med strategiplanen och LiU 2030 samt haft
kvartalsavstämning. Fokus har även legat på säkerhetsfrågor i samarbete med kommunen
som syftat till förbättrat kontaktnätverk efter incidenter i Ryd, Skäggetorp och Lambohov.
Arbetsmiljöarbetet har handlat om att öppna upp campus samt en del värdegrundsarbete.
För medlemmarna har ett frukostevent genomförts. Studentombuden har löpande haft
möten med utbildningsbevakare och därtill arbetat med doktorandombud som är en av
årets huvudfrågor. En proposition gällande engagemangspoäng (9b FF02-2122) har tagits
fram.
Styrelsen informerar även om att posterna i valberedningen och valrådet inte har fyllts
efter flera rekryteringsperioder och därför förbereds ett material till FF03 för diskussion
av situationen. För tillfället rekryteras projektledare för StuFFs 30-års jubileum och två
mottagningssamordnare för mottagningen 2022.
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9)

Propositioner
a)

b)

9a FF02-2122

Undantag Revisorer
KO Simon Ågren föredrog punkten.
Beslutades: att godkänna propositionen.
Policy gällande engagemangsgradering och engagemangspoäng
SUF Oscar Vines föredrog punkten.
Mötet diskuterade hur poängnivåerna ska se ut mellan olika engagemang. Mötet tog
fram en arbetsgrupp ledd av Oscar Vines för att revidera policyn med mötets önskade
ändringar. Det reviderade dokumentet lämnas in som en motion 11bFF02-2122 till
dagens möte.
Propositionen lämnades därför utan åtgärd.

9b FF02-2122

Mötet ajournerades 30 minuter
10)

Interpellationer
Lämnades utan åtgärd.

11)

Motioner

12)

a)

Motion om ändring i 3.1 Studier och studiemiljö i Principprogrammet
Mötet ansåg att frågan om regelbundna pauser i undervisningen passar bättre i
handlingsplanen än i principprogrammet. Lärarlistan reviderade därför motionen och
lämnade in den nya motionen 11cFF02-2122.
Motionen lämnades därför utan åtgärd.

11a FF02-2122

b)

Motion om inrättande av Policy gällande engagemangsgradering och
engagemangspoäng
Röstlängden justerades till 22 röstande.
Beslutades: att godkänna motionen.

11bFF02-2122

c)

Motion om arbete för regelbundna pauser i undervisningen
Röstlängden justerades till 24 röstande
Mötet yrkade på att skrivelsen i attsatsen bör vara “efter” istället för “per”.
Motionen lämnades därför utan åtgärd.

11cFF02-2122

d)

Motion om arbete för regelbundna pauser i undervisningen
Beslutades: att godkänna motionen.

11dFF02-2122

Entlediganden
Lämnades utan åtgärd.
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13)

Diskussionspunkter
a)

FRU
KO Simon Ågren föredrog punkten
Mötet diskuterade hur rapporten kan användas i framtiden. KO Simon Ågren föreslog
att en arbetsgrupp ska tas fram för att diskutera frågan vidare vilket mötet var positivt
inställda till.

14)

Övriga frågor
KO Simon Ågren informerade om kontrakt gällande betalt till föreningar som ställer
upp med listor i FUM.

15)

Nästa möte
Röstlängden justerades till 20 röstande.

12a FF02-2122

Amanda Heikkinen yrkade på att mötet den 10 november 2021 ska hållas i
Norrköping.
Beslutades: att godkänna yrkandet.
Nästkommande möte är 10 november 2021 i Norrköping.
16)

Mötets avslutande
Amanda Heikkinen avslutade mötet kl 20:40.

Amanda
Heikkinen (23 Nov 2021 08:25 GMT+1)
_____________________________________

Ellen Ivarius Andersson (17 Nov 2021 20:29 GMT+1)

Amanda Heikkinen, talman

Ellen Ivarius Andersson, sekreterare

Ida Svensson

______________________________________

Ida Svensson (24 Nov 2021 14:20 GMT+1)

_____________________________________

Sofia
Elwe (21 Nov 2021 15:25 GMT+1)
______________________________________

Ida Svensson, justeringsperson

Sofia Elwe, justeringsperson
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Datum:

Onsdagen 13 Oktober 2021

Tid

17:00

Lokal:

R41 i hus C, Campus Valla

Kallade:

Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Föredragningslista
Punkt

Ärende

Handl. nr.

1.

Mötets öppnande

2.

Justering av röstlängd

3.

Val av två justerare tillika rösträknare

4.

Mötets stadgeenliga utlysande

5.

Adjungeringar

6.

Fastställande av föredragningslista

7.

Tidigare mötesprotokoll

6 FF02-2122

7a FF01-2021

a) FF01-2021
8.

Information från styrelse och utskott

9. .

Propositioner
9a FF02-2122

a) Undantag Revisorer
10.

Interpellationer

11.

Motioner
a) Motion om ändring i 3.1 Studier och studiemiljö i Principprogrammet

12.

Entlediganden

13.

Diskussionspunkter
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a) FRU

12a FF02-2122

14.

Övriga frågor

15.

Nästa möte
10 November 2021

16.

Mötets avslutande

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

AH
AH

EIA

IS
IS

SE

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag om att göra ett undantag för revisorerna 20/21s utsatt
tid för inlämning utav bokslut
I stadgan står det tydlig att revisorerna måste ha avslutat sin granskning av förra verksamhetsåret
senast den första oktober.
Detta har inte kunnat göras då styrelsen 20/21s verksamhetsberättelse ännu inte är klart och bokslut
ännu inte kommit in.

Därför föreslås Fullmäktige besluta att:


Att göra ett undantag om revisorerna 20/21s tid att slutföra granskningen av föregående
verksamhetsår till 30 november.



Att ge styrelsen rätten till redaktionella ändringar.

Simon Ågren

_______________

Simon Ågren (17 Nov 2021 17:06 GMT+1)

Simon Ågren, Ordförande StuFF
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition om inrättande av Policy gällande engagemangsgradering
och engagemangspoäng
Engagemangsgradering och engagemangspoäng avskaffades på FilFak år 2017 medan UV valde att
ha kvar det, men under årens gång tappades underlaget bort för de studenterna skulle använda det.
Detta tomrum har gjort att sektioner, programansvariga och fakultet & område ser ett intresse att
föra tillbaka det.
Kåren har sålunda gjort en liten intern utredningen för att se hur man kan reformera
engagemangsgradering och engagemangspoäng så att det kan inrättas igen bevaras i flera år
framöver.
De största anledningarna till avskaffandet vara ett betungande administrativt arbete för FilFak samt
att engagemangspoäng inte gav faktiskt nyttja i praktiken. Detta kan vara för att väldigt många
studenter anskaffade engagemangspoäng och att poängen inte gav så mycket.
Det nya inrättande av engagemangsgradering och engagemangspoäng är väl förankrat i fakulteterna
& området samt sektioner. Detta för att säkerställa den administrativa bördan på fakulteterna &
området ska vara funktionell så att systemet kan vara kvar under många år. Den andra större
ändringen berör antalet studenter som kan få engagemangspoäng och vilken summa dom får
beroende på engagemang. Studentgrupperna har blivit spetsigare och poängen har generellt blivit
högra för att förbygga de problem som fanns tidigare.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Inrätta av en policy om engagemangsgradering och engagemangspoäng.

•

Ge styrelsen 21/22 rätt till redaktionella ändringar

_______________
Styrelsen 20/21 genom Policarpio H. Bernerstedt
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Sidnummer
1(1)

Policy gällande engagemangsgradering och
engagemangspoäng

Rev
2021-06-28

Dokumenttyp

Policydokument
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Policy gällande engagemangsgradering och engagemangspoäng
Engagemangsgradering och engagemangspoäng har upprättats på begäran av FilFak, UV och
studenter. Denna policy ska vara ett beslutande dokument som FilFak och UV kan ha som underlag
till deras myndighetsbeslut rörande addering av p vid ansökan om utbytesstudenter och
internationella studenter.
Engagemangsgradering
Engagemangsgraderingen bygger på tanken att studenter som engagerar sig inom kårens verksamhet
samt kärnverksamhets områden som sektionerna hantera också. Utöver detta läggs också en specifik
satsning för studenter som hjälper utbytesstudenter och internationella studenter. Därför finns det
här en möjlighet att addera sina engagemang, till högst 2 p under sin studietid.
Engagemanget måste kunna styrkas av kårstyrelsen.
Engagemangsgradering
Kårstyrelse
Kårfullmäktige
Övriga kåruppdrag
Sektionensutbildningsbevakare
Sektionensarbetsmiljöombud
Sektionensordförande
Fadderi
Mästeri
Sektions utskott riktar arbete mot utbytes
-och internationella studenter
Studentrepresentant ordinarie
Studentrepresentant suppleant
Studentrepresentant i kvalitesarbetet
Studentförenigar som riktar sig mot
internationella studenter
ESN, Buddy Programme

p
1
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,35
0,4
0,15
0,2
0,35
0,25

Engemangspoäng

Studenter får tillgodoräkna sig sitt engagerat efter att hen har genomfört sitt verksamhetsår eller
strax innan. Posten man sitter på får man bara tillgodoräkna sig en poäng. Engagemangen ska ha
genomförts i samband med studier på Linköpings universitet.
Kåren ska ansvara att engagemanget ska rapporteras in till berörd fakultet.
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 6 oktober 2021

Motion om ändring i 3.1 Studier och studiemiljö i
Principprogrammet
Utbildningsutskottet vid Lärarsektionen har blivit uppmärksammade av studenter att föreläsare inte
avsätter tillräcklig tid för paus under föreläsningar och seminarier. Frågan har sedan förts vidare till
oss i Lärarlistan. Både Utbildningsutskottet och Lärarlistan anser att detta blir ett problem för den
fysiska och psykiska arbetsmiljön för studenterna.
I det aktuella principprogrammet står det att Stuff anser att ”regelbundna pauser ska ingå i
schemalagd undervisning”, utan vidare precisering. Vi anser att denna formulering är för vag och att
det krävs ett förtydligande kring vad som ska gälla. Ett förtydligande i principprogrammet gör det
lättare att åtgärda problemet om det uppstår.
I nuvarande läge när studenter får för kort (eller i värsta fall ingen) paus påverkas deras arbetsmiljö.
Bland annat försämras studenters aktiva lyssnade i och med att de inter hinner återhämta sig,
speciellt om undervisningen sker digitalt. För korta pauser kan även medföra att studenter inte
hinner gå på toaletten.
Dessutom påverkas de studenter som ställer upp för sina medstudenter som till exempel
anteckningshjälp. Enligt det avtal som stödantecknare skriver under får de betalt för den tid som
studenthälsan definierar som undervisningstid, ”en föreläsningstimme är vanligtvis 45 minuter, dvs
0,75 timme”. Enligt studenthälsan bör alltså en femton minuters paus ingå i undervisningstiden.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
• Ändra i 3.1 Studier och studiemiljö i Principprogrammet
från: regelbundna pauser ska ingå i schemalagd undervisning
till: efter fyrtiofem (45) minuter undervisning ska det ges utrymme för femton (15) minuter paus
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 6 oktober 2021

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

Malin Grönroos

_______________

Malin Grönroos (18 Nov 2021 10:21 GMT+1)

Lärarlistan genom Malin Grönroos
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Motion om inrättande av Policy gällande engagemangsgradering och
engagemangspoäng
Engagemangsgradering och engagemangspoäng avskaffades på FilFak år 2017 och är något som
kåren har velat återinföra sen dess, främst i syfte att kunna marknadsföra viktiga uppdrag med för
få sökande.
Fullmäktiges arbetsgrupp för engagemangspoäng presenterar därför en ny policy
för engagemangsgradering och engagemangspoäng med ett fokus på långsiktig hållbarhet.
Det nya inrättande av engagemangsgradering och engagemangspoäng är väl förankrat i
fakulteterna & området samt sektioner. Studentgrupperna har blivit spetsigare och poängen har
generellt blivit högre.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Inrätta policy om engagemangsgradering och engagemangspoäng.

•

Ge styrelsen 21/22 rätt till redaktionella ändringar.

_______________

Oscar Vines (23 Nov 2021 15:47 GMT+1)

Fullmäktiges arbetsgrupp för engagemangspoäng genom Oscar Vines
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 17 november 2021

Motion om arbete för regelbundna pauser i undervisningen

Utbildningsutskottet vid Lärarsektionen har blivit uppmärksammade av studenter att föreläsare inte
avsätter tillräcklig tid för paus under föreläsningar och seminarier. Frågan har sedan förts vidare till
oss i Lärarlistan. Både Utbildningsutskottet och Lärarlistan anser att detta blir ett problem för den
fysiska och psykiska arbetsmiljön för studenterna.
I det aktuella principprogrammet står det att Stuff anser att ”regelbundna pauser ska ingå i
schemalagd undervisning”, utan vidare precisering. Vi anser att denna formulering är för vag och att
det krävs ett förtydligande kring vad som ska gälla. Ett förtydligande i principprogrammet gör det
lättare att åtgärda problemet om det uppstår.
I nuvarande läge när studenter får för kort (eller i värsta fall ingen) paus påverkas deras arbetsmiljö.
Bland annat försämras studenters aktiva lyssnade i och med att de inter hinner återhämta sig,
speciellt om undervisningen sker digitalt. För korta pauser kan även medföra att studenter inte
hinner gå på toaletten.
Dessutom påverkas de studenter som ställer upp för sina medstudenter som till exempel
anteckningshjälp. Enligt det avtal som stödantecknare skriver under får de betalt för den tid som
studenthälsan definierar som undervisningstid, ”en föreläsningstimme är vanligtvis 45 minuter, dvs
0,75 timme”. Enligt studenthälsan bör alltså en femton minuters paus ingå i undervisningstiden.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:
• Lägga till följande attsatser i Handlingplanen:
•

Styrelsen ska verka för att det ges utrymme för cirka femton (15) minuter paus per
undervisningstimme

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 17 november 2021

Malin Grönroos

Malin Grönroos (18 Nov 2021 10:21 GMT+1)

_______________

Lärarlistan genom Malin Grönroos
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 17 november 2021

Motion om arbete för regelbundna pauser i undervisningen

Utbildningsutskottet vid Lärarsektionen har blivit uppmärksammade av studenter att föreläsare inte
avsätter tillräcklig tid för paus under föreläsningar och seminarier. Frågan har sedan förts vidare till
oss i Lärarlistan. Både Utbildningsutskottet och Lärarlistan anser att detta blir ett problem för den
fysiska och psykiska arbetsmiljön för studenterna.
I det aktuella principprogrammet står det att Stuff anser att ”regelbundna pauser ska ingå i
schemalagd undervisning”, utan vidare precisering. Vi anser att denna formulering är för vag och att
det krävs ett förtydligande kring vad som ska gälla. Ett förtydligande i principprogrammet gör det
lättare att åtgärda problemet om det uppstår.
I nuvarande läge när studenter får för kort (eller i värsta fall ingen) paus påverkas deras arbetsmiljö.
Bland annat försämras studenters aktiva lyssnade i och med att de inter hinner återhämta sig,
speciellt om undervisningen sker digitalt. För korta pauser kan även medföra att studenter inte
hinner gå på toaletten.
Dessutom påverkas de studenter som ställer upp för sina medstudenter som till exempel
anteckningshjälp. Enligt det avtal som stödantecknare skriver under får de betalt för den tid som
studenthälsan definierar som undervisningstid, ”en föreläsningstimme är vanligtvis 45 minuter, dvs
0,75 timme”. Enligt studenthälsan bör alltså en femton minuters paus ingå i undervisningstiden.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:
• Lägga till följande attsatser i Handlingplanen:
•

Styrelsen ska verka för att det ges utrymme för cirka femton (15) minuter paus efter
undervisningstimme

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 17 november 2021

Malin Grönroos

Malin Grönroos (18 Nov 2021 10:21 GMT+1)

_______________

Lärarlistan genom Malin Grönroos
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2021-11-17 - 16:02:02 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Ellen Ivarius Andersson (elliv263@student.liu.se) för signering
2021-11-17 - 16:02:02 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Ida Svensson (idasv087@student.liu.se) för signering
2021-11-17 - 16:02:02 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Sofia Elwe (sofel388@student.liu.se) för signering
2021-11-17 - 16:02:03 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Simon Ågren (ko@stuff.liu.se) för signering
2021-11-17 - 16:02:03 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Oscar Vines (suf@stuff.liu.se) för signering
2021-11-17 - 16:02:03 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Malin Grönroos (malgr284@student.liu.se) för signering
2021-11-17 - 16:02:03 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Poli (policarpio.bernerstedt@outlook.com) för signering
2021-11-17 - 16:02:03 GMT

E-postmeddelandet har visats av Ida Svensson (idasv087@student.liu.se)
2021-11-17 - 16:02:06 GMT– IP-adress: 40.94.104.126

E-postmeddelandet har visats av Sofia Elwe (sofel388@student.liu.se)
2021-11-17 - 16:02:07 GMT– IP-adress: 40.94.89.126

E-postmeddelandet har visats av Ellen Ivarius Andersson (elliv263@student.liu.se)
2021-11-17 - 16:02:07 GMT– IP-adress: 40.94.89.126

E-postmeddelandet har visats av Amanda Heikkinen (talman@stuff.liu.se)
2021-11-17 - 16:02:25 GMT– IP-adress: 66.102.9.27

E-postmeddelandet har visats av Simon Ågren (ko@stuff.liu.se)
2021-11-17 - 16:02:58 GMT– IP-adress: 66.102.9.29

Dokumentet har e-signerats av Simon Ågren (ko@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2021-11-17 - 16:06:11 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 130.236.88.93

Dokumentet har e-signerats av Ellen Ivarius Andersson (elliv263@student.liu.se)
Signaturdatum: 2021-11-17 - 19:29:29 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 94.191.136.186

E-postmeddelandet har visats av Malin Grönroos (malgr284@student.liu.se)
2021-11-18 - 08:22:58 GMT– IP-adress: 92.35.10.82

Dokumentet har e-signerats av Malin Grönroos (malgr284@student.liu.se)
Signaturdatum: 2021-11-18 - 09:21:43 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 92.35.10.82

E-postmeddelandet har visats av Poli (policarpio.bernerstedt@outlook.com)
2021-11-19 - 20:58:36 GMT– IP-adress: 217.210.181.211

Dokumentet har e-signerats av Poli (policarpio.bernerstedt@outlook.com)
Signaturdatum: 2021-11-19 - 20:59:49 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 217.210.181.211

Dokumentet har e-signerats av Sofia Elwe (sofel388@student.liu.se)
Signaturdatum: 2021-11-21 - 14:25:38 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 155.4.144.134

E-postmeddelandet har visats av Oscar Vines (suf@stuff.liu.se)
2021-11-22 - 09:46:42 GMT– IP-adress: 66.102.9.15

Dokumentet har e-signerats av Amanda Heikkinen (talman@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2021-11-23 - 07:25:04 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 95.128.118.111

Dokumentet har e-signerats av Oscar Vines (suf@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2021-11-23 - 14:47:57 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.80.110.147

Dokumentet har e-signerats av Ida Svensson (idasv087@student.liu.se)
Signaturdatum: 2021-11-24 - 13:20:47 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 130.236.88.236

Avtal har slutförts.
2021-11-24 - 13:20:47 GMT

