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Datum:

Onsdagen den 10 november 2021

Tid

kl 17:30

Lokal:

K25 i Kåkenhus Campus Norrköping

Kallade:

Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Injusterade ledamöter

Närvarande

Lärarlistan

Ej injusterad på

5/5

Malin Grönroos

x

Sanna Rudolfsen

x

Philip Andersson
Ebba Mellberg

x

Ebba Johansson
Olivia Petersson

x

Jesper Frödin

x

Stad i ljus

4/4

Elliott Larsson

x

Hugo Hennel

x

Frida Westlund
Maria Gustavsson
Klara Bergh

x

Didrik Florhed

x

Kulturlistan

2/2

Sofia Elwe

x

Hedvig Martinsson

x

Pol-Kand-listan
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Anna Wikström

x

Alice Eriksson
Alexander Fröderberg

x

Nicol Juferova

x

Kogvetot

0/3

Hanna Hugosson
Emil Graichen
Niklas Mahne

Salutogena listan

0/1

Malin Hult

Vad hände med studentlivet

0/1

Ida Svensson

HR-listan

2/2

Malin Jönsson

x

Karin Hamberg

x

Jessika Bullat

0/1

Jessika Bullat

Frikurslistan

1/1

Wiktoria Nordengren

x

NLsek-listan

0/2

Maria Atto
Saga Gustafsson
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Närvarande styrelsemedlemmar
Simon Ågren
Max Iivanainen Björklund

x

Rebecca Ritzén
Freja Larsson
Petra Rörberg

x

Oscar Vines

x

1-9b

Isabelle Arnberg

x

8, 9abde, 10-16

Christina Hedner

x

8, 9abde, 10-16

Kim Axelsson
Nicolina Wikström

Adjungerade personer
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Ärendeordning
Punkterna behandlades i följande ordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9c, 8, 9abde, 10, 11abc, 12, 14, 13, 14, 15, 16
Punkt

Ärende

Handl. nr.

1)

Mötets öppnande
Amanda Heikkinen öppnade mötet kl 17:32.

2)

Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 17 röstande.

3)

Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades: att välja Sanna Rudolfsen och Karin Hamberg till justerare tillika
rösträknare.

4)

Mötets stadgeenliga utlysande
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst.

5)

Adjungeringar
Amanda Heikkinen yrkade på att adjungera Isabelle Arnberg och Christina Hedner
med närvaro- och yttranderätt på mötet.
Beslutades: att adjungera Isabelle Arnberg och Christina Hedner med närvaro- och
yttranderätt på mötet.

6)

Fastställande av föredragningslista
Amanda Heikkinen yrkade på att:
Lägga till motionen Revidering av valrådets arbetsuppgifter på föredragningslistan.
Lägga till motionen Namnbyte av valrådet på föredragningslistan.
Lägga till diskussionsunderlaget Valråd och valberedning på föredragningslistan.

6 FF04-2122

Beslutades: att godkänna samtliga tre yrkanden.
Beslutades: att godkänna den framvaskade föredragningslistan.
7)

Tidigare mötesprotokoll
Lämnades utan åtgärd

7a FF03-2021

8)

Information från styrelse och utskott
Styrelsen gemensamt föredrog punkten.
Strategiarbetet är inlämnat och kårordförande var väl förberedd inför diskussion med
rektorn om det sjunde målområdet. Bokslutet är inskickat och bokföringen börjar
komma ikapp. En projektansvarig för jubileumsfirandet har valts, SLR-punkter är
inskickade och en Meet and greet har genomförts i Norrköping. Det har även, i
samarbete med Skiftet, genomförts en protest mot höjd ränta på studielån.
Utbildningsveckan pågår där studentombuden bland annat samlar in åsikter mot fika
och informerar om studenters rättigheter. Styrelsen arbetar även med en
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överlämningsguide och förhandlandet om kårstatus har påbörjats.
Kommande projekt är Fadderettan för de tre arrangörer som hållet mottagning i år, en
sittning för fadderister, ett sektionsavtal samt StuFFs julkalender. Wadströmska Villan i
Norrköping har donerats till LiU och diskussioner pågår kring vad det ska bli i
framtiden.
9)

Propositioner
a)

Proposition 10e SM04-2122 om nominering av hedersmedlemmar till
StuFFs 25års jubileum
SUF Oscar Vines föredrog propositionen.
Propositionen handlar om utdelning av hedersmedlemskap, vilka först ska presenteras
på ett fullmäktigemöte och röstas igenom på nästföljande möte för att sedan
presenteras på StuFFs 25års jubileum. Oscar berättade om kandidaterna.

9a FF02-2122

Beslutades: att godkänna propositionen.
Notering: kandidaterna kan väljas till hedersmedlemmar på nästkommande
fullmäktigesammanträde av ett enhälligt fullmäktige.
b)

Proposition om införande av medaljpolicy
SUF Oscar föredrog propositionen.
Medaljpolicyn har utarbetats i samråd med Jonas Arnell-Szurkos.

9b FF02-2122

Beslutades: att godkänna propositionen.
c)

Proposition för godkännande av mottagningspolicy
Isabelle Arnberg och Christina Hedner föredrog propositionen.
Tanken med en uppdaterad mottagningspolicy är att förtydliga redan befintliga
skrivelser samt att fylla ut med information med grund i genomförda utvärderingar.
Förändringarna som gjorts föredrogs.

9c FF02-2122

Beslutades: att godkänna propositionen.
d)

Proposition för höjd budgetpost för brukningsinventarier
Beslutades: att bordlägga propositionen.
Mötet ajournerades 27 minuter
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e)

Proposition för utbetalning av mottagningssamordnararvoden
VKO Max Iivanainen Björklund föredrog propositionen.
Föregående verksamhetsår beslutade om höjt arvode för mottagningssamordnare men
enligt nuvarande budget finns inga medel avsatta för den posten. Styrelsen föreslår att
även mottagningssamordnarna för 20/21 ska få det högre arvodet.

9e FF02-2122

Beslutades: att godkänna propositionen.
10)

Interpellationer
Lämnades utan åtgärd

11)

Motioner
a)

Motion gällande namnbyte av valrådet
Stad i Ljus genom Didrik Florhed föredrog motionen.
FUM diskuterade nytt namn på Valrådet för att lättare kunna skilja på Valrådet och
Valberedningen.

11a FF04-2122

Hedvig Martinsson, Kulturlistan, yrkade på att byta namn på Valrådet till
“Kårvalskommittén”.
Beslutades: att godkänna yrkandet.
Beslutades: att godkänna motionen.
Beslutades: att Valrådet byter namn till Kårvalskommittén.
b)

Revidering av valrådets arbetsuppgifter
Stad i Ljus genom Didrik Florhed föredrog motionen.
I praktiken har arbetet med att marknadsföra kårvalet redan genomförts av
kommunikatören och Valrådet tillsammans. Motionen syftar till att revidera en
skrivelse i dokumentet Instruktioner för valrådet 2021/2022 så att samarbetet kring
uppgiften framgår.

11b FF04-2122

Beslutades: att godkänna motionen.
c)

Motion om att konsekvensändra i dokument efter Valrådets namnbyte
HR-listan genom Malin Jönsson föredrog motionen.
Beslutades att behandla motionen på dagens sammanträde.
Beslutades: att godkänna motionen.
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d)

Motion om att ändra Valrådets namn till Kårvalskommittén
Kulturlistan genom Hedvig Martinsson föredrog motionen.

11d FF04-2122

Beslutades: att behandla motionen på dagens sammanträde.
Beslutades: att godkänna motionen.
Notering: Motionen rör en stadgeändring och ska därför få bifall av minst 2/3 av
samtliga närvarande fullmäktigeledamöter även på FF05 den 8 december 2021 för att
förslaget ska genomföras.
12)

Entlediganden

a)

Clara Andersson, sekreterare i FUM
Beslutades: att entlediga Clara Andersson från sitt uppdrag som sekreterare i FUM.

13)

Diskussionspunkter
a)

Valråd och valberedning
Didrik Florhed föredrog punkten.
Samtliga poster i valrådet och valberedningen står vakanta och det är FUMs uppdrag
att tillsätta dessa. FUM diskuterade uppgifter och arbetsbörda för respektive utskott
samt att valberedningen är högst prioriterad.
FUM ser lösningsförslagen att höra internt i listor efter kandidater samt att annonsera
en ny sökperiod till och med 17:00 på FF05 den 8 december 2021. FUM ska hjälpas åt
att sprida information om uppdragen.

14)

Övriga frågor
FUM diskuterade bilersättning. VKO Max Iivanainen Björklund informerade dels om
hållbarhetspolicyn som säger att det mest miljövänliga färdmedlet ska premieras, dels
att det är ekonomiskt effektivt om tre eller fler personer åker i samma bil. FUM
diskuterade hur det ska tolkas och ett icke-bindande förslag är att bilersättning ska ges
om tre personer eller fler åker i samma bil. FUM låter även VKO göra tolkningen av
hur frågan förhåller sig till ekonomin respektive hållbarhetspolicyn.
VKO Max Iivanainen Björklund lyfte att bussbiljetter för resan hem har skickats.
VKO Max Iivanainen Björklund lyfte att det finns förmåner för ledamöter i FUM i
form av fikapengar.
KOM Petra Rörberg lyfte att ryggsäckar finns att hämta.
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15)

Nästa möte
Nästkommande möte är 8 december 2021 i Norrköping.

16)

Mötets avslutande
Amanda Heikkinen avslutade mötet kl 20:58.

Amanda
Heikkinen (11 Jan 2022 13:28 GMT+1)
_____________________________________

Ellen
Ivarius Andersson (8 Dec 2021 14:54 GMT+1)
______________________________________

Amanda Heikkinen, talman

Ellen Ivarius Andersson, sekreterare

Sanna
Rudolfsen (8 Dec 2021 16:23 GMT+1)
_____________________________________

Karin
Hamberg (8 Dec 2021 14:32 GMT+1)
______________________________________

Sanna Rudolfsen, justeringsperson

Karin Hamberg, justeringsperson
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Datum:

Onsdagen 10 November 2021

Tid

17:30

Lokal:

K25 i Kåkenhus, Campus Norrköping

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 FF04-2122

7a FF03-2122

a) FF03-2122
8.

Information från styrelse och utskott

9.

Propositioner
a) Proposition 10e SM04-2122 om nominering av hedersmedlemmar till
StuFFs 25års jubileum

9a FF04-2122

b) Proposition om införande av medaljpolicy

9b FF04-2122

c)

9c FF04-2122

Proposition för godkännande av mottagningspolicy

d) Proposition för höjd budgetpost för brukningsinventarier
e) Proposition för utbetalning av mottagningssamordnararvoden
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9e FF04-2122
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10.

Interpellationer

11.

Motioner

12.

Entlediganden

13.

Diskussionspunkter

14.

Övriga frågor

15.

Nästa möte
8 December 2021

16.

Mötets avslutande
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition 10e SM04-2122 om nominering av hedersmedlemmar till
StuFFs 25års-jubileum
Enligt StuFFs stadga paragraf 2.7 står ” Till hedersmedlem kan studentkårens fullmäktige välja en
person som synnerligen främjat studentkårens intressen och strävanden.” I samband med StuFFs
25års-jubileum har intresset väckts att nominera 1995 års ordförande i de två kårerna SUL (Eva
Norell) och LUSIL (Jonas Arnell-Szurkos), som gemensamt skötte arbetet för kårernas
sammanslagning. Nominerad är också Roger Lif, StuFFs förste ordförande.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Nominera Jonas Arnell-Szurkos till hedersmedlem i studentkåren StuFF

•

Nominera Roger Lif till hedersmedlem i studentkåren StuFF

•

Nominera Eva Norell till hedersmedlem i studentkåren StuFF

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

Oscar Vines

_______________

Oscar Vines (8 Dec 2021 14:20 GMT+1)

Styrelsen genom Oscar Vines
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition om införande av medaljpolicy
I samband med att Stuff firar 25 år har styrelsen i samarbete med faleristikern Jonas Arnell-Szurkos
tagit fram en policy för hur Stuffs medaljer för särskilda insatser ska utformas, tilldelas och bäras.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Inrätta medaljpolicy enligt bilaga

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

Oscar Vines

_______________

Oscar Vines (8 Dec 2021 14:20 GMT+1)

Styrelsen genom Oscar Vines
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Sidnummer
1(1)

Medaljpolicy

Rev
2021-10-20

Dokumenttyp

Policydokument
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Medaljpolicy
I samband med att Stuff firar 25 år har styrelsen i samarbete med faleristikern Jonas Arnell-Szurkos
tagit fram en policy för hur Stuffs medaljer för särskilda insatser ska utformas, tilldelas och bäras.
Riktlinjer för medalj
StuFFs medaljer utdelar i en valör, ”guld” (gulmetall eller guldlackerad brons), såsom erkänsla för
förtjänstfulla insatser inom StuFFs verksamhetsområde. Varje valör kan endast tilldelas en gång per
person. Om person erhållit högre valör kan lägre valör inte tilldelas. Endast högsta tilldelade valör
bärs.
Medalj i guld kan tilldelas:
- Den som har visat exceptionella förtjänster och gjort unika insatser utan att inneha
förtroendeuppdrag.
- Den som väl förvaltat förtroendeuppdrag i kårstyrelse under ett år eller därmed jämställd
insats.
Medaljen är rund av 42 mm diameter. Medaljen bäres i band kluvet i svart, vitt, grönt, vitt, svart. För
aktiva i LUSIL är bandet vitt med svarta kanter. För aktiva i SUL är bandet orange med svarta
kanter.
Förslagsrätt tillkommer studenter inom StuFFs verksamhetsområde. Förslag ställs till vice
ordförande som bereder medaljärenden för framställan till fullmäktige. Vice ordförande inhämtar
vid behov kompletterande av information från relevant person. Beslut om tilldelning fattas av
fullmäktige. Fullmäktige beslut kan inte överklagas. Vice ordförande registrerar utdelade medaljer.
Medaljen delas ut av studentkårsordförande i anslutning till kårfullmäktiges sammanträde, men kan
även delas ut i annat sammanhang, i form av medalj och diplom.

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

AH
AH

EIA

S.R

KH

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition för godkännande av mottagningspolicy
Inför kommande mottagning ska förslag på en mottagningspolicy läggas fram. Mot bakgrund av
detta lägger StuFF genom det kåröverskridande utskottet LUST-S fram en mottagningspolicy med
reviderat innehåll från föregående år till fullmäktige.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Godkänna förslaget på bifogad mottagningspolicy

•

Ge Nicolina Wikström rätt till redaktionella ändringar.

Nicolina Wikström

_______________
Nicolina Wikström (10 Dec 2021 10:11 GMT+1)

Styrelsen genom Nicolina Wikström

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

AH
AH

EIA

S.R

KH

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition för utbetalning av mottagningssamordnararvoden
I FP03 föregående verksamhetsår fastställdes arvodesnivåerna för verksamhetsåret 2021/2022.
För mottagningssamordnarna i Linköping respektive Norrköping fastställdes arvodet om 30 000 kr
respektive 20 000 kr per termin. Detta var en höjning gentemot tidigare år på grund av MS
förväntades ta mer ansvar, bland annat på grund av att dem tidigare separata styrelseposterna med
sektionsansvar och mottagningsansvar slogs ihop till dagens SAMs-post.
Årets MS har arbetat under dem nya förhållanden men det är oklart om dem tidigare klubbade
arvodesnivåerna gäller dem. Eftersom utbetalning av arvoden är ett känsligt ämne har MS i
försiktighet utbetalats dem gamla arvodesnivåerna om 20 000 kr respektive 15 000 kr per termin.
Eftersom MS dock jobbat under dem nya arbetsförhållandena till vilka det höjda arvodet hör ber
styrelsen FUM om tillåtelse betala mellanskillnaden på ytterligare 10 000 kr respektive 5 000 kr per
termin.
Vad gäller budget ser det i dagsläget ut att finnas pengar kvar under mottagningsbudgetposten från
att StuFF inte kunde arrangera några fysiska mottagningsevenemang detta år. Skulle så inte visa sig
vara fallet allt eftersom den eftersläpande bokföringen kommer ikapp kan en proposition om höjd
mottagningsbudgetpost senare vara motiverad givet att denna proposition godtas.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Ge styrelsen rätt att under verksamhetsåret 2021/2022 betala ut en extra summa arvode om
20 000 kr till mottagningssamordnaren för Linköpings sommarmottagning 2021.

•

Ge styrelsen rätt att under verksamhetsåret 2021/2022 betala ut en extra summa arvode om
10 000 kr till mottagningssamordnaren för Norrköpings sommarmottagning 2021.

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.

Max I. Björklund

_______________

Max I. Björklund (11 Jan 2022 12:34 GMT+1)

Styrelsen genom vice kårordförande Max Björklund
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 10 november 2021

Motion gällande namnbyte av Valrådet
Under listombudsmötet 8 november 2021 framkom det ett förslag om att byta namn på Valrådet för
att lättare särskiljas från valberedningen. Valrådets namn är i nuläget också otydligt gällande
arbetsgruppens funktion och uppgifter vilket är ännu ett skäl för ett namnbyte.
Förslag för namnbytet skulle kunna vara ‘Kårvalsgruppen’ eller liknande eftersom det tydligt anger
arbetsgruppens funktion.
Därför föreslås fullmäktige att besluta:
● Godkänna motionen att arbeta fram ett nytt namnförslag till Valrådet
● Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

Didrik Florhed

_______________
Stad i ljus-listan

Didrik Florhed (8 Dec 2021 14:16 GMT+1)
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 10 november 2021

Yrkande mot motion gällande namnbyte av Valrådet
För att förtydliga valrådets arbete med bakgrund av Motion gällande namnbyte av valrådet föreslår
kulturlistan att Valrådet byter namn till Kårvalskommitén.
Därför föreslår Kulturlistan att Fullmäktige att besluta:
● Att byta namn från valrådet till Kårvalskommitén
● Att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
Hedvig Martinsson (8 Dec 2021 15:49 GMT+1)

Kulturlistan genom Hedvig Martinsson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 10 november 2021

Motion gällande revidering av Valrådets arbetsuppgifter
Under listombudsmötet 8 november 2021 diskuterades Valrådets uppgift att hantera
marknadsföringen inför Kårvalet och det framkom då att det tidigare år ofta varit en uppgift som
arbetsgruppen haft svårt att hantera. Därmed vill vi lägga fram ett förslag att revidera StuFFs
styrdokument Instruktioner för valrådet 2021/2022 att det istället ska åligga styrelsens kommunikatör
att arbeta med kårvalets marknadsföring.
Därmed föreslår vi att göra följande revideringar i instruktioner för Valrådet 2020/2021 från:
Valrådet ansvarar för att i god tid informera och marknadsföra gentemot StuFFs medlemmar om möjligheten att
bilda lista inför kårvalet. I detta ingår dels information om hur valet går till och om det ansvar som vilar på StuFFs
fullmäktige. God tid anses vara minst 30 dagar innan sista inlämningsdatum för listbildning. Valrådet har rätt att
förlänga listbildningsperioden om de bedömer det nödvändigt. Detta ska då marknadsföras tydligt där ett nytt sista
inlämningsdatum framgår. Valrådet ska föra daglig statistik över valdeltagandet i syfte att kunna utveckla riktade
marknadsföringsinsatser. Antal röstberättigade samt antal röstande ska dokumenteras i valprotokollet. Valrådet ska
till varje fullmäktigemöte rapportera om hur arbetet fortskrider och eventuella problem som fullmäktige bör känna
till.
till:
Valrådet, tillsammans med kårstyrelsens kommunikatör, ansvarar för att i god tid informera och marknadsföra
gentemot StuFFs medlemmar om möjligheten att bilda lista inför kårvalet. I detta ingår dels information om hur valet
går till och om det ansvar som vilar på StuFFs fullmäktige. God tid anses vara minst 30 dagar innan sista
inlämningsdatum för listbildning. Valrådet har rätt att förlänga listbildningsperioden om de bedömer det nödvändigt.
Detta ska då marknadsföras tydligt där ett nytt sista inlämningsdatum framgår. Valrådet ska föra daglig statistik
över valdeltagandet i syfte att kunna utveckla riktade marknadsföringsinsatser. Antal röstberättigade samt antal
röstande ska dokumenteras i valprotokollet. Valrådet ska till varje fullmäktigemöte rapportera om hur arbetet
fortskrider och eventuella problem som fullmäktige bör känna till.
Därför föreslås fullmäktige att besluta:
● Godkänna motionen gällande revidering av Valrådets arbetsuppgifter
● Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
_______________
Stad i ljus-listan
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 10 november 2021

Motion om att konsekvensändra i dokument efter Valrådets
namnbyte
Med grund i det ändrade namnet av Valrådet bör namnet konsekvensändras i alla berörda dokument
förutom stadgarna.
Därför föreslår Kulturlistan:
● Att styrelsen ska konsekvensändra namnbytet från Valrådet till Kårvalskommitén i alla
berörda dokument förutom stadgarna.
● Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.
Hedvig Martinsson (8 Dec 2021 15:49 GMT+1)

Kulturlistan genom Hedvig Martinsson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 10 november 2021

Motion om att ändra Valrådets namn till Kårvalskommittén

Med grund i det ändrade namnet av Valrådet bör namnet konsekvensändras i StuFFs stadgar.
Därför föreslår HR-listan att;
● Ändra Valrådets namn till Kårvalskommittén i StuFFs stadgar.
● Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.
Malin Jönsson (9 Dec 2021 10:23 GMT+1)

HR-listan

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Brödtext Efter förmötet under måndagen påmindes de närvarande listombuden och ledamöter om
att ansökningsperioden för valrådet och valberedning gått ut (5:e oktober) och att det nu ligger på
FUM att tillsätta dessa. Det de närvarande på mötet kom fram till att vi önskar att diskutera detta
ärende med FUM för att diskutera hur vi vill gå vidare med att försöka tillsätta dessa.
Diskussionsfrågor:
•

Vad gör vi nu när vi inte fått in några sökande?
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