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Datum:

Onsdagen den 3 november 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
Philip Andersson

x

Ebba Mellberg

x

Ebba Johansson

x

Jesper Frödin

x

Stad i ljus

0/4

Elliott Larsson
Hugo Hennel
Frida Westlund
Maria Gustavsson

Kulturlistan

1/2

Sofia Elwe

x

Hedvig Martinsson

Pol-Kand-listan

3/3

Anna Wikström

x

Alice Eriksson

x

Alexander Fröderberg
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Alva Vallin

x

Kogvetot

2/3

Hanna Hugosson
Emil Graichen

x

Niklas Mahne

x

Salutogena listan

1/1

Malin Hult

x

Vad hände med studentlivet

1/1

Ida Svensson

x

HR-listan

2/2

Malin Jönsson

x

Karin Hamberg

x

Jessika Bullat

1/1

Jessika Bullat

x

Frikurslistan

0/1

Wiktoria Nordengren

NLsek-listan

1/2

Maria Atto
Saga Gustafsson
Sofia Trinh

x
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Simon Ågren

x

Max Iivanainen Björklund

x

Rebecca Ritzén
Freja Larsson
Petra Rörberg
Oscar Vines
Kim Axelsson
Nicolina Wikström
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Punkt

Ärende

1)

Mötets öppnande
Amanda Heikkinen öppnade mötet kl 17:15.

2)

Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 17 röstande.

3)

Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades: att välja Malin Grönroos och Alice Eriksson till justerare tillika rösträknare.

4)

Mötets stadgeenliga utlysande
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst.

5)

Adjungeringar
Lämnades utan åtgärd.

6)

Fastställande av föredragningslista
Beslutades: att fastställa föredragningslistan.

7)

Tidigare mötesprotokoll
Lämnades utan åtgärd.

8)

Information från styrelse och utskott
KO Simon Ågren föredrog punkten med information från styrelsen om anledningen
till ett extrainsatt sammanträde:
Arbetet med kårrabatt håller på att avslutas och därför finns en proposition om frågan
på dagens föredragningslista. Ytterligare skäl till ett extrainsatt möte är
diskussionspunkt 12a FF03-2122.

9)

Propositioner
a)

Handl. nr.

Proposition för delegation av beslutanderätt i avtalsingång angående
Kårservicerabatter samt för höjning av medlemsbudget
VKO Max Iivanainen Björklund föredrog punkten och informerade om följande:
Det har upptäckts fel i budgeten från föregående verksamhetsår vilket behöver tas i
beaktning vid beslutande om den här propositionen. Consensus och LinTek har röstat
för kårrabatt och frågan har tagits upp tidigare än väntat. Beloppet i förslaget är delvis
valt i syfte att ärendet inte ska behöva tas upp igen.
KO Simon Ågren informerar om avtalets innebörd: Det är en effektivisering av
systemet med rabatt på festbiljetter och mat. Kårservice står för matrabatterna och
finansierar det genom höjda priser för icke-medlemmar. För kårrabatten faktureras
kårerna kvartalsvis enligt en tillfällig modell där kårerna betalar summan enligt följande
index: Consensus 20%, LinTek 40% och StuFF 40%.
Beslutades: att godkänna propositionen.
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10)

Interpellationer
Lämnades utan åtgärd.

11)

Motioner
Lämnades utan åtgärd.

12)

Entlediganden
Lämnades utan åtgärd.
Mötet ajournerades 14 minuter

13)

Diskussionspunkter
a)

LiUs strategiplan 2030
KO Simon Ågren föredrog punkten.
LiU arbetar med en långsiktig praktisk värdegrund om var universitetet vill vara sju år
fram i tiden. Arbetet har gjorts av rektor som har involverat medarbetare och studenter
samt i hög grad ordförande för respektive studentkår. Initialt skapades åtta målområden
som sedan reviderades och slogs ihop till sex stycken områden. Rektorn bjöd därefter in
kårordförandena till ett möte med anledningen att studentperspektivet inte var tillräckligt
starkt. Därför gav han kårordförandena i uppgift att skapa ett sjunde målområde för att
säkra studenternas påverkan. FUM ska diskutera vad det sjunde målområdet bör innehålla.
Mötet ajournerades 40 minuter
FUM lyfter följande ämnen till ett målområde:
- Lärarfrågan, om forskare som undervisar
- Dialogen mellan student och universitet
- Studentinflytande, korta beslutsvägar, påverkan
- Sveriges bästa studentstad
- Kvalitet på alla utbildningar
- LiU-nisch
- Distans
- Kursgrupper
- Studentengagemang, representation och demokrati
- Inkludering
- Klimatet
Likvärdighet mellan utbildningar och mellan studenter

14)

Övriga frågor
FUM lyfte frågan om bussbiljetter. VKO Max Iivanainen Björklund informerade att
biljetter skickas till de som behöver genom Östgötatrafiken-appen.
KO Simon Ågren lyfte frågan FRU-arbetsgrupp och att intressenter ska kontakta
Simon om de vill delta.
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15)

Nästa möte
Nästkommande möte är 10 november 2021 i Norrköping.

16)

Mötets avslutande
Amanda Heikkinen avslutade mötet kl 20:13.

Amanda
Heikkinen (25 Nov 2021 15:20 GMT+1)
_____________________________________

Ellen Ivarius Andersson

Ellen
Ivarius Andersson (1 Dec 2021 17:01 GMT+1)
______________________________________

Amanda Heikkinen, talman

Ellen Ivarius Andersson, sekreterare

_____________________________________

______________________________________

Malin Grönroos, justeringsperson

Alice Eriksson, justeringsperson
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Datum:

Onsdagen 3 November 2021

Tid

17:00

Lokal:
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Kallade:
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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
7a FF02-2122

a) FF02-2122
8.

Information från styrelse och utskott

9.

Propositioner
a) Proposition för delegation av beslutanderätt i avtalsingång angående
Kårservicerabatter samt för höjning av medlemsbudget

10.

Interpellationer

11.

Motioner

12.

Entlediganden

13.

Diskussionspunkter
a) LiUs strategiplan 2030
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14.

Övriga frågor

15.

Nästa möte
10 November 2021

16.

Mötets avslutande
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition för delegation av beslutanderätt i avtalsingång angående
Kårservicerabatter samt för höjning av medlemsbudget
Tidigare har kårrabatt erbjudits till fester såsom kravaller och husfester på KK. Detta erbjudande har
inte funnits tillgängligt de senaste åren och kårerna- och Kårservice har drivit ett projekt att åter
öppna upp möjligheten. Det nya förslaget som förhandlats fram med kårservice skulle innebära en
fast kårrabatt på festbiljetter av 20kr. Tidigare har kårerna kunnat erbjuda olika nivå på
festrabatterna, medan detta nya system garanterar att inget kårmedlemskap är värt mer än det andra
och gör det dessutom lättare för fakultetsoberoende LUST-föreningar att plocka ut samma rabatt på
sina evenemang.
Sista delen av förhandlingarna har gått oväntat snabbt och nu vill Kårservice rulla ut möjligheten för
biljetter som säljs redan i november.
Budgeten för verksamhetsåret är inte anpassad för att åter kunna erbjuda festrabatter. StuFFstyrelsen ser dock det snabba etablerandet av systemet som en möjlighet att gå de andra kårerna till
mötes för att göra en stor studentnytta inom det studiesociala. Etableras systemet innan årsskiftet
uppmuntrar även detta till köp av kårmedlemskap under höstterminen, någon som annars är svårt
med sådana här terminssena insatser.
Systemet som införs kommer belasta kårens ekonomi först i januari och sedan utvärderas i april.
Styrelsen ser detta som ett tillfälle att höja verksamhetsårets budgetpost för medlemsförmåner med
dem 50 000 kr som rabattsystemet förväntas kosta på ett år för att tillåta det tidiga etablerandet.
Satsningen kommer sedan kunna utvärderas inför nästa års budget.
Höjningen för detta år skulle backas upp det tillfälligt ökade statsanslaget som ej ännu budgeterats
för.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Ge presidiet rätt att låta kåren ingå i avtal med Kårservice och de andra linköpingskårerna
angående återinförandet av festrabatter för kårmedlemmar.

•

Höja budgetpost MEDLEMMAR med 50 000 kr i budgeten för verksamhetsår 21/22

•

Ge presidiet rätt till redaktionella ändringar.

_______________

Simon Ågren (25 Nov 2021 13:26 GMT+1)

Max Björklund

Max Björklund (7 Dec 2021 14:41 GMT+1)

Styrelsen genom Simon Ågren och Max Björklund
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Diskussionsunderlag – LiUs strategiplan 2030
Bakgrund
Det är snart dags för Linköping Universitet att besluta om en ny strategisk plan och ny vision för
LiU 2030. Som startskott för strategiarbetet tog universitetsledningen fram ett dialogunderlag som
har legat till grund för dialogerna i verksamheten. Inspelen till strategiarbetet har huvudsakligen
samlats in via forms på webbsidan under perioden 24 februari till och med 30 april 2021.
Inspelen har kommit in både från enskilda och från olika grupper såsom arbetsplatsträffar eller via
webbinarier. En del inspel har också kommit i andra format främst till funktionsmejladressen
dialog@liu.se. Mellan den 24 mars och den 8 april anordnades fem webbinarier för anställda och
studentföreträdare. För doktorander, postdocs och unga forskare anordnades också en särskild
workshop liksom för studenterna. Workshopen för studenter genomfördes i samarbete med
studentkårerna. Workshopen för doktorander anordnades i samverkan med doktorandsektionerna.
Vid webbinarierna och workshoparna behandlades frågorna i dialogunderlaget och inspel lämnades
in via forms.
Webbinarierna hade cirka 550 deltagare och det inkom ungefär 2000 enskilda inspel. En grupp
analyserade sedan materialet och universitetsledningen tog fram åtta stycken målområden som sedan
skulle innehålla ett antal strategier. På ett internat med 38 deltagare, där kårordföranden deltog,
diskuterades dessa målområden och strategier fram och tillbaka under två dagar. Både på internatet
och efterföljande prefektledningsråd och universitetsstyrelse har sedan en rad synpunkter inkommit
och målområdena som nu har reviderats ett flertal gånger och komprimerats till sex. Det är dock av
stor vikt att studenterna inte tappas bort i arbetet och vi vill nu återigen höra era åsikter om LiUs
strategiarbete och LiUs vision 2030 där vi vill att ni fokuserar på ett specifikt målområde som ni vill
att LiU verkligen ska utstråla år 2030. Vi vill försöka skapa studenternas egna målområde.
Diskussionsfrågor

-

Vilka tre nyckelord skulle du vilja beskriver LiU 2030? (menti och fri diskussion).
Vad bör universitetet göra för att uppnå målområdet som dina tre ord beskriver (bikupor).
Vad tycker du ska vara LiUs vision 2030 (menti och fri diskussion).
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