
Protokoll för StuFFs fullmäktigemöte
211208 FP05-21/22

Sidan 1 av 10

Datum: Onsdagen den 8 december 2021

Tid kl 17:15

Lokal: R41 i hus C,  Campus Valla

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på

Lärarlistan 5/5

Malin Grönroos x

Sanna Rudolfsen x

Philip Andersson x

Ebba Mellberg x

Ebba Johansson x

Stad i ljus 6/4

Elliott Larsson x

Hugo Hennel x

Frida Westlund x

Didrik Florhed x

Klara Bergh x ej rösträtt

Alice Nordström x ej rösträtt

Kulturlistan 2/2

Sofia Elwe x

Hedvig Martinsson x

Pol-Kand-listan 2/3

Anna Wikström x

Alice Eriksson
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Alexander Fröderberg

Kasper Johansson x

Kogvetot 3/3

Hanna Hugosson

Emil Graichen x

Niklas Mahne x

Sofia Öhman x

Salutogena listan 0/1

Malin Hult

Vad hände med studentlivet 1/1

Ida Svensson x

HR-listan 1/2

Malin Jönsson

Karin Hamberg x

Jessika Bullat 1/1

Jessika Bullat x

Frikurslistan 1/1

Wiktoria Nordengren x från 16

NLsek-listan 0/2

Maria Atto

Saga Gustafsson
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Närvarande styrelsemedlemmar

Simon Ågren x

Max Iivanainen Björklund x

Rebecca Ritzén x Från 15

Freja Larsson

Petra Rörberg x Från 10

Oscar Vines x 10

Kim Axelsson x

Nicolina Wikström

Adjungerade personer

Viktor Johansson x

Sofia Ritenius x
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Ärendeordning
Punkterna behandlades i följande ordning: 1-14b, 16a, 16c, 16a, 16b, 14c, 17-19.

Punkt Ärende Handl. nr.

1) Mötets öppnande
Amanda Heikkinen öppnade mötet kl 17:18.

2) Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 20 personer.

3) Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades: att välja Frida Westlund och Niklas Mahne till justerare tillika rösträknare.

4) Mötets stadgeenliga utlysande
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst.

5) Adjungeringar
Amanda Heikkinen yrkade på att adjungera Viktor Johansson och Sofia Ritenius med
närvaro- och yttranderätt på mötet.

Beslutades: att adjungera Viktor Johansson och Sofia Ritenius med närvaro- och
yttranderätt på mötet.

6) Fastställande av föredragningslista
Amanda Heikinnen informerade att KSÄFs ordförande är frånvarande och att punkt
8a därmed utgår.

Amanda Heikkinen yrkade på att:
Lägga till 7bc Tidigare mötesprotokoll FF02 och FP03
Lägga till 9abcd Nyval
Lägga till 15a Entledigande
Lägga till 16c Avsaknad av protokoll

Beslutades: att godkänna samtliga yrkanden.
Beslutades: att godkänna den framvaskade föredragningslistan.

6 FF05-2122

7) Tidigare mötesprotokoll

a) FP04-2122
Lämnades utan åtgärd

7a FP04-2122

b) FF02-2122
Beslutades: att lägga protokollet till handlingarna.

7bFF02-2122

c) FP03-2122
Beslutades: att lägga protokollet till handlingarna.

7cFP03-2122
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8) Information från styrelse och utskott
Styrelsen gemensamt föredrog punkten.

Presidiet har arbetat med att färdigställa dokumentation inför jul och för att kunna
avsluta föregående verksamhetsår. Arbetet med förhandlingen om kårstatus går
framåt. Styrelsen har även arbetat med vårmottagningen och en därtill hörande
fadderutbildning har genomförts. Efter dialog med biblioteksstyrelsen har
öppettiderna för Norrköpings Universitetsbibliotek utökats och diskussioner om
inköp av mer kurslitteratur pågår.

Utbildningsveckan är slutförd och ärenden som inkommit diskuteras vidare med
utbildningsbevakare. Arbetet med överlämningsguiden fortgår och Filosofiska
fakulteten ska utreda informationskanalerna vilket SUF och VKO ska delta i. StuFFs
julkalender pågår och ett samarbete gällande en multimedial broschyr har inletts.
Därför bjuder KOM Petra Rörberg in till fotografering fredag 16/12 kl. 10-12.

Ett stort arbetsområde för tillfället är Studentledningsrådet där kårerna bjuds in för att
fokusera på två viktiga frågor som universitetet ska arbeta med framöver. De två
förslagen är ett arbete kring studenträttigheter samt LiUs internationaiseringsstrategi.
Grunden till områdena är att det idag finns väldigt lite information om
studentinflytande för internationella studenter som därför inte kan ta till sig
studentlivet eller hålla sig uppdaterade kring sina rättigheter på ett tillfredsställande
sätt.

Styrelsen arbetar även med avtal och arvodering samt insamling av information om
olika forum, styrelser och nämnder som studenter deltar i. Kontrakten gällande
ersättning till sektioner som ställer upp med listor i FUM är klart och kan
undertecknas i början av 2022.

Tjänstestrukturen för nästkommande år är inte påbörjad och därför kommer ett per
capsulambeslut skickas ut till FUM gällande det.

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

EIAAH
AH

FWNm

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC


Protokoll för StuFFs fullmäktigemöte
211208 FP05-21/22

Sidan 6 av 10

b) Filfaks Fakultetsstyrelse -  informationspunkt om engagemangspoängen
SUF Oscar Vines föredrog punkten.

Förslaget om engagemangspoäng på Filfak behöver omarbetas efter kritik från
fakultetens kansli. Det gäller bland annat att poäng inte bör kunna sparas från kandidat
till master av diskrimineringsskäl, samt att det behöver formuleras ett snävare syfte.

Oscar Vines yrkade på att:
en arbetsgrupp ska omformulera policyn för engagemangspoängen och lämna in en
motion till dagens möte.

Beslutades: att godkänna yrkandet.

9) Nyval

a) Valberedningen - Viktor
Beslutades: att välja Viktor Johansson till ledamot i Valberedningen för
verksamhetsåret 2021/2022.

b) Valberedningen - Nicol
Beslutades: att välja Nicol Juferova till ledamot i Valberedningen för verksamhetsåret
2021/2022.

c) Valberedningen - Ludvig
Beslutades: att välja Ludvig Forsberg till ledamot i Valberedningen för verksamhetsåret
2021/2022.

d) Sekreterare i FUM
Beslutades: att välja Ellen Ivarius Andersson till sekreterare i FUM för verksamhetsåret
2021/2022.

Mötet ajournerades 31 minuter.
Röstlängden justerades till 14 personer.

10) Godkännande av Beslut per capsulam - mottagningspolicy
Mottagningspolicyn har godkänts per capsulam.
Röstlängden justerades till 20 personer.

Beslutades: att lägga dokumentet till handlingarna.

10 FF05-2122

11 Avslutande av verksamhetsåret 20/21
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a) Granska styrelsens verksamhetsberättelse och pröva frågan om
ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
Föregående verksamhetsårs sakrevisor Sofia Ritenius, VKO Max Iivanainen Björklund
och KO Simon Ågren föredrog punkten.

Sofia informerade om att revisorernas skrivelse har inkommit sent och är ofullständig
eftersom alla dokument som ska finnas som underlag till denna inte funnits i tid.
Sakrevisorerna kan därför inte göra en rekommendation angående ansvarsfrihet.

De föredragande besvarade frågor medan FUM diskuterade:
- huruvida medlemmar av styrelsen 20/21 ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.
- den skrivelse som inkommit från en tidigare styrelsemedlem.
- huruvida krav ska ställas på eventuella icke-ansvarsbefriade styrelsemedlemmar.

Mötet ajournerades 20 minuter.

Beslutades: att dela upp frågan om ansvarsfrihet i två (2) delar samt att besluta
huruvida krav ska ställas på eventuella icke-ansvarsbefriade styrelsemedlemmar.

Prövande av ansvarsfrihet för föregående års styrelseordförande August
Goldhahn
Beslutades: att inte ge styrelseordförande för 20/21 August Goldhahn ansvarsfrihet.

Frågan om huruvida krav ska anges för att FUM ska bevilja ansvarsfrihet för
föregående års styrelseordförande
Beslutades: att inte ange några krav.

Prövande av ansvarsfrihet för resterande medlemmar i föregående års styrelse
Beslutades: att ge resterande styrelsen för 20/21 ansvarsfrihet.

11a FF05-2122

b) Fastställa föregående verksamhetsårs resultat- och balansräkning
Röstlängden justerades till 20 personer.

Beslutades: att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

c) Besluta om disposition av föregående verksamhetsårs överskott eller
täckande av underskott
VKO Max Iivanainen Björklund yrkade på att:
överskottet från föregående verksamhetsår ska ligga kvar på bankkontot.

Beslutades: att bifalla yrkandet.
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12 Propositioner

a) Proposition för höjd budgetpost förbrukningsinventarier
Beslutades: att godkänna propositionen.

9a FF02-2122

b) Proposition 10e SM04-2122 om nominering av hedersmedlemmar till
StuFFs 25års-jubileum
Beslutades: att godkänna propositionen.

9b FF02-2122

c) Proposition för godkännande av reviderad budget
Beslutades: att bordlägga propositionen.

9c FF02-2122

13) Interpellationer
Lämnades utan åtgärd

14) Motioner

a) Motion om att ändra Valrådets namn till Kårvalskommittén
Beslutades: att godkänna motionen.

11a FF05-2122

b) Motion om inrättande av Policy gällande engagemangsgradering och
engagemangspoäng
SUF Oscar Vines föredrog motionen.

Arbetsgruppen har tagit fram ett nytt förslag som innebär ett jämkande med
Filfak-styrelsens åsikter. Förändringarna innebär att engagemangspoäng nollställs vid
övergång från exempelvis kandidat- till masterprogram, att studenter som har poster
med dubbla uppdrag tilldelas poäng för det uppdrag som ger högst poäng samt en
snävare formulering av syftet med engagemangspoängen. Oscar informerar även att
poäng kommer tilldelas endast de som väljs efter att beslutet har godkänts av
fakultetsstyrelsen och att det är kårstyrelsens ansvar att verifiera engagemang.

Beslutades: att godkänna motionen.

11b FF05-2122

c) Motion om arvodesjustering
Beslutades: att godkänna motionen.

11c FF05-2122

15) Entlediganden

a) Ellen Ivarus Andersson, vice talman i FUM
Beslutades: att entlediga Ellen Ivarius Andersson från sitt uppdrag som vice talman i
FUM.

16) Diskussionspunkter
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a) SESUS
KO Simon Ågren föredrog punkten och informerade om föreningen SESUS som får
bidrag från regeringen vilket sedan ska delas ut till föreningsengagemang för personer
under 26 år. Om StuFF skulle gå med i SESUS skulle det innebära en extra årlig
inkomst. SESUS har två motkrav; att StuFF redovisar medlemmar till dem varje år
samt att StuFF har för avsikt att gå på SESUSs årsstämma.

Ett medlemskap skulle kunna skapa problemställningar såsom att olika medlemmar får
olika värde i sitt kårmedlemskap vilket kan leda till incitament att premiera vissa
grupper av medlemmar. StuFF skulle även behöva dela medlemsuppgifter till en annan
förening, något om enbart görs med företag i dagsläget. Simon vill att FUM diskuterar
för- och nackdelar med att gå med i SESUS.

Röstlängden justerades till 19 personer.

FUM diskuterade:
- Det är positivt med en extra inkomst till kåren. Simon informerar om att det rör

sig om ett minimum på ca 100 000 kr per år. Det skulle förbättra kårens
nuvarande ekonomiska läge.

- Huruvida StuFF skulle vara bundna till ett medlemskap SESUS eller inte.
- Hantering av personuppgifter och avtal för kårmedlemskap
- De andra kårernas medlemskap
- Medlemssystem
- Tidsaspekten för styrelsens arbete
- Frågan om det kan och/eller kommer skapas incitament för att premiera vissa

grupper av medlemmar i och med ett medlemskap i SESUS.

16a FF05-2122

b) Arvodesjustering
VKO Max Iivanainen Björklund föredrog punkten och informerade att StuFF behöver
omorganiseras för att uppnå ekonomisk hållbarhet i framtiden. Arvodet för
heltidsuppdrag höjdes föregående verksamhetsår med syfte att få fler ansökningar och
med grund i att organisationen skulle gå med positivt ekonomiskt resultat. Budgeten
stämde dock inte och det, i kombination med att statsanslaget var mindre än förväntat,
gör att årets resultat väntas bli negativt. Därför har en prioriteringslista tagits fram.

Möjliga inkomstkällor är bland annat medlemskapet i SESUS, att få
doktorandombudet delfinansierat av universitetet, högre bidrag för mottagningen samt
ökade uppdragsbidrag genom kårstatusförhandlingen. Därtill finns ett besparingspaket
med sänkta arvoden.

FUM diskuterade hur StuFF bör gå vidare i ekonomiarbetet. En motion gällande
arvodesjustering, 14c, skickades in.

16b FF05-2122
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c) Avsaknad av protokoll
KO Simon Ågren yrkade på att diskussionen kan ske efter mötet.
Beslutades: att diskussionen sker efter mötet.

16c FF05-2122

17) Övriga frågor

18) Nästa möte
Nästkommande möte är den 19 februari 2022.

19) Mötets avslutande
Amanda Heikkinen avslutade mötet kl 21:38.

_____________________________________ ______________________________________

Amanda Heikkinen, talman Ellen Ivarius Andersson, sekreterare

_____________________________________ ______________________________________

Niklas Mahne, justeringsperson Frida Westlund, justeringsperson
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Datum: Onsdagen 8 December 2021

Tid 17:15

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 6 FF05-2122

7. Tidigare mötesprotokoll

a) FP04-2122
b) FP02
c) FP03

7a FF04-2122

8. Information från styrelse och utskott
a) Elin Mattsson, KSÄF ordförande - Rapporterar från Kårservice

ägarförening
b) Filfaks Fakultetsstyrelse -  informationspunkt om engagemangspoängen

9. Nyval
a) Valberedningen - Viktor
b) Valberedningen - Nicol
c) Valberedningen - Ludvig
d) Sekreterare i FUM

10. Godkännande av Beslut per capsulam - mottagningspolicy
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11 Avslutande av verksamhetsåret 20/21
a) Granska styrelsens verksamhetsberättelse och pröva frågan om

ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår’
b) Fastställa föregående verksamhetsårs resultat- och balansräkning
c) Besluta om disposition av föregående verksamhetsårs överskott eller
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Proposition 10a SM05 2122: Per capsulam-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.  

Det första förslaget som godkändes av både Consensus och StuFFs Fullmäktigen redigerades av  

LinTeks. Förändringarna är markerade i blått.  

Eftersom detta nu är ett nytt förslag så måste det godkännas som separat dokument mot det som  

tidigare godkänts.  

Anledningen att inte vänta med att skicka detta till Fullmäktigemötet är att  

dokumentet måste godkännas så fort som möjligt för att vårmottagningens arrangörer ska kunna  

veta vilket regelverk som gäller så fort som möjligt. 

 

Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

• Godkänna bifogad version av mottagningspolicyn. 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.  

 

_______________ 

Styrelsen genom Simon Ågren, Kårordförande 

EIA

Simon Ågren (27 Jan 2022 13:00 GMT+1)
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Vice Kårordförande har ordet

Det är höst, på gränsen till vinter när jag, före detta vice kårordförande i StuFF öppnar laptopen för
att färdigställa  summeringen för  året som gått. Föregående StuFF-år tog på krafterna och styrelsens
upplösning var både efterlängtad och vemodig för min del. Efter två år på posten varav majoriteten
av tiden under covid-19s tunga täcke är det äntligen dags att knyta ihop säcken.

Året påbörjades utan ett Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap, först i oktober
rekryterades Deborah som initialt arbetade 50% för att sedan vid årskiftet gå upp till 100%. Stort
tack till Policarpio (SUF) och Natalia (SAL) som bar SUUs arbetet under denna tid. Styrelsen stod
även inför en annan stor utmaning i början på verksamhetsåret, nämligen mottagningen. Den
anpassades till de då rådande restriktionerna och genomfördes med gott mod och tack vare
engagerade faddrar spenderades Nolle-p i mindre klungor av max 15 personer. Mottagningen bjöd
på en överraskande stor mängd nyrekryterade medlemmar utöver det vanliga.

Under oktober månad beslöt styrelsen att arbeta hemifrån. Styrelsens ledamöter arbetade så gott de
kunde hemifrån och väldigt mycket av styrelsens arbete blev förändrat eller inte av alls. Många av
våra event och naturliga tillfällen att interagera med våra studenter ställdes in och förändrades till
digitala event. Johannes (MSA) och Tone (KOM) har båda lagt ner ett stort engagemang i att
arrangera digitala medlemsevent i forma av tävlingar och julkalender.  Sektionsenheten har gjort en
fantastiskt omställning till digitala möten med sektionsrepresentanter och presidiet hade täta och
regelbundna möten med LiU centralt för att driva StuFFs studentpolitik under denna utmanande
tid.

Vårterminen innebar en intensiv period då arbetet med nuvarande års styrdokument knappt han
klubbas innan styrelsen �ck ta över Valrådets arbete med att marknadsföra och rekrytera ett
Fullmäktige. Det var med nöd och näppe vi  höll i och höll ut, men ett fullt Fullmäktige lämnade vi
över till det nya verksamhetsåret.

Hur studentlivets ideella engagemang ska fortleva samt studentens psykiska hälsa har under
Covid-19 varit påtagligt närvarande i de diskussioner vi haft under året och jag tror vi
fortsättningsvis  kommer ha även i framtiden.

Stort tack till styrelsens ledamöter,

Er Vice Kårordförande 20/21, Anika Ernvik
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Förvaltning

Ekonomi

Det gemensamma ansvaret för ekonomin har
genomsyrat året som gått. Varje
styrelseledamot har uppmuntrats till att delta
aktivt i budgetrevideringar för sina områden
och att själv vara delaktig i hur de
budgeterade kostnaderna ska brukas. De
budgetrevideringar som gjorts under året har
varit inom områden som arvode,
medlemsrabatter, utbildning, mottagning,
förvaltning. Vid årsskiftet genomfördes en
ökning av arvodet för heltidsposterna som
ämnade att skapa bättre förutsättningar för
styrelsens nuvarande och kommande
ledamöter att klara sig ekonomiskt under sitt
uppdrag i StuFF. Arvodet höjdes från 35% till
40% av prisbasbeloppet. Alla
budgetreideringar har förankrats och
godkänts av fullmäktige.

Under verksamhetsåret har styrelsens nåtts av
det glädjefulla beslutet av statsanslaget för
sveriges kårer höjs efter beslut av regeringen.
Detta innebär att StuFF i fem år får en höjd
ersättning per heltidsstuderande. Denna
höjning gäller från 2021 och redan under
vårterminen kunde StuFF ta del utav detta
höjda bidrag. Då detta beslut inte var
förväntat eller budgeterat för i förväg
skapades det en punkt i handlingsplanen till
nästa år att göra en planering för vad dessa
pengar ska användas till. Både på lång och
kort sikt.
Under året har även avskrivningarna på

organisationens nio Dell-datorer skett.
Arbetet med kommande års budget har
påbörjats tidigt och även det har gjorts
tillsammans med styrelseledamöterna.

Organisation

Organisationen har under verksamhetsåret
fortsatt stått inför de utmaningar som corona
medfört både för samhället och som präglade
slutet på verksamhetsåret 19/20 .
Verksamheten har till stor del varit på distans
efter det första kvartalet på plats i Kårallen
och Norrköping. Då hälften av styrelsen
bestått av ledamöter som suttit om har
verksamheten kunnat nyttja den kompetens
som bevarats under året. Detta har varit till
stor hjälp för StuFF vars olika utskott och
organisatoriska delar fått verka och samverka
nästintill helt digitalt.

Organisationen har under året varit indelad i
olika enheter och arbetsgrupper. De olika
grupperna har arbetat aktivt med att förvalta
redan lagda rutiner och strukturer samt bilda
nya där behovet funnits. Förvaltningsenheten
har detta år bestått utav fyra personer. Under
året har de arbetat med att bland annat
planera kvartalsavstämningar och bolla
allmänna förvaltningsfrågor. Studentenheten
har arbetat fram en intern instruktion och
skapat rutiner för sitt fortsatta arbete. De har
tillsammans skapat goda förutsättningar för
hur de ska hantera studentärenden.
Sektionsenheten har fortsatt sitt arbete där
rutiner och kommunikation ut mot
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sektionerna har stärkts. SAms  har arbetat
hårt med att skapa goda rutiner för detta
arbete.

Utöver dessa enheter har även olika
arbetsgrupper bildats kretsat kring de olika
verksamhetsmålen för året.

Tjänstestruktur

Efter föregående års omstrukturering vad
gäller tjänstestrukturen har styrelsen detta år
bestått av åtta personer
Medlemskoordinatorn och
studentrepresentantskoordinatorn slogs ihop
och blev medlems- och
studentrepresentantansvarig (MSA).
Studiesocialt ansvarig - mottagning och event
och sektionskoordinatorn slogs ihop och blev
studiesocialt ansvarig mottagning och sektion
(SAms). Utöver omfördelning av
arbetsuppgifter och ihopslagningar inom
styrelsen har även mer ansvar lagts på
mottagningsansvarige i respektive stad.
Arbetet kring arbetsfördelning och att sträva
mot jämnare arbetsbörda posterna emellan
har fortsatt och bevakats under året.

Verksamhetsåret startades med sju stycken
ledamöter då kåren inte lyckats rekrytera ett
Studentombud Utbildning
Utbildningsvetenskap (SUU) under
vårterminen 2020. Detta påverkade styrelsen
och StuFF som organisation då
utbildningsbevakningen blev lidande, främst
vid området för Utbildningsvetenskap. Det
medförde även att vi under några månader

hade kvar en tidigare ledamot för att hålla
posten �ytande. Utöver detta blev det
påtaglig för resterande styrelseledamöten då
arbetsbelastningen höjdes, främst för det
andra studentombudet för utbildning.

E�ektivisering av arbetssätt

Kårens arbete präglades under året, liksom
tidigare år, av en medvetenhet och omsorg
om styrelseledamoternas tid. Mycket fokuset
lades under året på att bevaka och förbättra
de digitala arbetssätt som växte fram under
distansläget. Detta ledde till att större
utvärderingar om till exempel hur den nya
tjänstestrukturen fungerar i praktiken �ck
skjutas på till framtiden. Då man
förhoppningsvis kommer ha bättre insyn i
hur tjänstestrukturen fungerar i ett
normalläge.

Rekrytering
Att rekrytera till kårens poster har fortsatt
varit en svårighet för den ideella
verksamheten vid Linköpings universitet, och
den nedåtgående trenden i studenters intresse
att engagera sig är fortfarande påtaglig. En
ledamot till styrelseposten Studentombud
Utbildning Utbildningsvetenskap
rekryterades under hösten efter en
vakanssättning på våren. Dock kunde
ledamoten första tiden inte arbeta på heltid
vilken gav organisationen en lång startsträcka
för utbildningsbevakning på området för
Utbildningsvetenskap detta verksamhetsår.
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Inför nästa verksamhetsår har kåren lyckats
rekrytera en komplett styrelse för
verksmahetsåret samt talmanspresidie inför
21/22. Valberedning samt valråd är initialt
vakanta.

Under vårterminen visade det sig att valrådets
uppgift att tillsätta ett nytt fullmäktige
misslyckats till den grad att vi behövt ta till
stora och drastiska åtgärder för att få till ett
fullmäktige. Då alldeles för få potentiella
fullmäktigeledamöten visade intresse den
första förlängda omgången av listbildning tog
styrelsen över arbetet. Tillsammans med
sakrevisorer, talman, och valråd beslöt
styrelsen att ta till aldrig förut använda
strategier för att få upp intresset för
fullmäktige och att söka dit. Styrelsen lockade
kandidater att själv eller tillsammans med
andra bilda lista med presentkort och en
ekonomisk summa om listan representerade
en LUST-godkänd förening eller sektion.
Styrelsen såg även till att budgetera för
engagemangsvård som ka�ekort och
goodiebags till de som sitter i StuFFs
Fullmäktige verksamhetsåret 21/22.

Dokumentation och arkivering

Det kontinuerliga arbete med att se över och
revidera styrdokument har gått med varierad
grad bra. Under verksamhetsåret har
dokument reviderats, tagits bort av olika skäl
och nya dokument har lagts till. De mer
omfattande dokumenten som har
genomarbetas är Policy för systematiskt
arbetsmiljöarbete och Hållbarhetspolicy. Men
på grund av interna svårigheter inom

styrelsen vilket  gav merarbete och
nedprioriteringar av revidering av andra
dokument.

Arkivet har besökts några gånger under året
både för att uppdatera dokument men även
för att inhämta gamla dokument och
arkivklipp från StuFFs historia.

Näringslivsarbete och samarbeten

Under höstterminen gjorde StuFF i
samarbete med InGenious en kvalitativ
undersökning kring sektionernas näringsliv,
detta genomfördes genom att intervju den
sittande näringslivsansvariga inom varje
sektion. Vad undersökningen kom fram till
var ett strategiarbete för att samordna och
koppla sektionerna närmare till näringslivet
inom linköpings och norrköpings kommun.
Under vårterminen påbörjades detta arbete
då StuFF i samband med LUST-N skapade en
närmare kontakt med Näringslivsenheterna
på kommunerna och i samband med detta
börja driva ett starkare samarbete. StuFF
nådde också ut till rekryteringsföretag och
administrativa organisationer som har visat
intresse för projektet för att kunna driva ett
närmare samarbete med dem kopplat till våra
sektioner.
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Medlemssystem

Supporten via medlemssystemet i år har varit
väldigt bra! Av montania som är ägare av vårt
nuvarande medlemssystem köpte StuFF in en
modul för hantering av valenkäter samt
enkäter. Modulen hade vissa problem i början
men de åtgärdades vid kontakt med
montania. Medlemssystemet bytte i början av
året från betalsystemet PayEx till Swedbank.
Efter detta byte så har vi sett betydligt mindre
problem gällande dubbelbetalningar och
betalfel vid köp av medlemskap för kåren.
Valmodulen använder i samband med
Kårvalet 21/22. Jämfört med tidigare kårval
så såg vi ett ökat valdeltagande med uppåt 20
procentenheter då vi totalt hade ett
valdeltagande på 27%.

Montania har även gett kåren bättre rutiner
och guider kring medlemssystemet detta
verksamhetsår, vilket uppskattades.

Medlemsrekrytering och
medlemsevenemang

Årets medlemsantal har varit en oväntad
succé,  medlemsantalet har ökat från tidigare
verksamhetsår! Under slutet av HT låg
medlemsantalet på 1908 medlemmar och VT
med 1822 medlemmar. Med en minskning
med 86 st.

Rekryteringen skedde huvudsakligen under
mottagningen-HT, där en ny utvecklad
försäljningsstrategi användes för att locka �er

till att bli medlemmar. Fokuset i försäljningen
låg på att förmedla mer av de hårda
förmånerna istället för de mjuka. Vi delade
även ut goodiebags med ett uppdaterat
innehåll. Rekryteringen under
mottagningen-VT var inte like lyckad, då vi
endast kunde nå studenterna digitalt. För den
digitala rekryteringen använde vi oss av våra
sociala medier och mailutskick samt digitala
klassrumsbesök vid möjlighet.

Rekrytering skedde även  i samband med
medlemsevenmang. I år genomfördes färre
medlemsevenemang än vanligt p.g.a corona.
Men de som vi utförde var högst uppskattade
av våra medlemmar och gav en markant
ökning av medlemsantalet då de
marknadsfördes väldigt e�ektivt via våra
sociala medier. De största
medlemsevenemangen var julkalenden som
sträckte sig över 24 dagar och
påskevenemanget som varade i en vecka. Där
vi under både evenemang hade �ertalet av
digitala tävlingar med uppskattade priser.

I samband med rekrytering har vi också valt
att lägga till nya medlemskap som tidigare
efterfrågats av våra medlemmar. Det vi har
lagt till är helårsmedlemskap vid värde 200kr
för VT/HT (tidigare bara HT/VT) och ett
4-årigt medlemskap vid värde 640kr. Vi har
även sänkt priset på det 5-åriga medlemskapet
till 700kr (tidigare 900kr) för att ge en större
ökning av �erårsmedlemmar!

4



Kommunikation med medlemmar och
intressenter

Under året har all kommunikation med
medlemmar och intressenter skett mestadels
digitalt på grund av den rådande pandemin. I
början av verksamhetsåret påbörjades att testa
en ny rutin där två styrelsemedlemmar
jobbade i studenthuset i två timmar varje
onsdag. Idéen inspirerades från att styrelsen
sitter i Norrköping varje torsdag och att
styrelsen då sitter ute bland och tillsammans
med studenterna. Syftet var att visa oss mer
tillgängliga för studenterna även på campus
Valla genom att synas mer för att
förhoppningsvis få bättre kontakt och locka
�er studenter till att konversera med oss.
Tanken kom från att studenterna kanske inte
vågar knacka på kontorsdörren men om vi
sitter ute bland dem så kanske det bjuder in
till ökad kontakt. I oktober när allting blev
distansförlagt började även vi jobba hemifrån
och rutinen har därför inte kunnat fortsätta
och hann inte testas tillräckligt länge eller
under rätt omständigheter.

Det har varit en större utmaning än vanligt
att nå ut till våra medlemmar i år eftersom vi
endast kunnat använda digitala medel. Vi har
varit noggranna i vår kommunikation med att
uttala att styrelsen jobbar på precis som
vanligt fast hemifrån och att vi är lika
tillgängliga som vanligt men via mail, telefon,
sociala medier och att möten sker digitalt.
Mycket av kommunikationen som förts har
handlat om smittsäkerhet och att uppmuntra
studenter till att stanna hemma och följa de
restriktioner och uppmaningar som �nns
från Folkhälsomyndigheten. Många studenter
har drabbats av ensamhetskänslor och sämre
mående under pandemin så mycket av

kommunikationen har också handlat om hur
man kan hantera distansstudier och känslor
av ensamhet och motverka ohälsa.
Utbytesstudenter har varit extra hårt
drabbade och kårerna har därför anordnat ett
event vid två olika tillfällen tillsammans med
HG, kyrkan vid universitetet och KOMBO
för att på ett smittsäkert sätt introducera
utbytesstudenter för varandra och
uppmuntra till kontakt och gemenskap. Dom
eventen ser vi som lyckade.

Styrelsens utskott

Utbildningsutskottet StUBin

Utbildningsutskottet har lagts ner och
avvecklats under detta år. Anledning är att
StuFF har haft det vilande under �era året för
att man inte vet hur man ska nå ut och arbeta
med studenter på fristående kurser och
masterprogram utan sektionstillhörighet.

Kårservice

StuFF har, i egenskap av medlem i föreningen
som äger Kårserivce, tagit del av och fattat
beslut om ett �ertal olika frågor rörande
Kårservice under året.

Vidare har StuFF tillsammans med övriga i
ägarföreningen rekryterat en ny
studentrepresentant samt en ny ordförande
till Lårservice ägarförening.
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Krishantering - Covid-19

Krishantering fortsatte i stort sett under hela
verksamhetsåret mer eller mindre.

I början av hösten fortsatte covid-19 mötet
med kanslisten på Filfak, SUF samt KO.
Mötets fokus var för att kåren ska få en insikt
i vad som händer på fakulteten rörande
utbildnings och arbetsmiljö frågor kopplade
till Corona. Dialogerna skedde en gång i
veckan vilket var uppskattat för båda parterna
efter fakulteten �ck en insikt i vad för
information vi från kåren har fått från
studenterna. Veckovisa möten började ske på
UV med SUU och VKO, men då fanns ett
större fokus på informations spridning. Detta
eftersom det var �era deltagare på UVs
Corona avstämningar.

Presidiet hade som tidigare verksamhetsåret
en god kontakt till LiUs krisledning. Det
fanns dock lite �era svårigheter i
kommunikationen då ingen från presidiet
�ck delta på corona avstämningarna på
onsdagar. Detta gjorde att LUST-mötena �ck
en allt större prägel rörande corona frågor.
Mötena var gynnande men svårigheterna
ökades då tidigare frågor som lyftes på
LUST-mötena �ck stå tillbaka.

Mottagningsarbete blev väldigt hektiskt då ett
arbete som påbörjas ett halvår innan nu har
behövts ändras veckor innan den skulle börja.
Så framförhållning har varit en konstant
påpekande när det gäller mottagningsarbete.

Studentin�ytande under covid-19

Undet detta verksamhetsår har
studentin�ytandet varit intensivt inom ett
antal forum.  Det var mycket märkbart för de
som hade ansvar för utbildningsfrågor såväl
som arbetsmiljö och lika villkor. Vid höstens
tidiga hybridläge så drev StuFF en linje att alla
studenter ska få en likvärdig mängd
campusförlagd tid med premiering för de
allra nyaste studenterna under första
terminen. Frågan om tentor på campus eller
digitalt blev stora frågor under de stora
tentaperioderna. När den andra stora corona
vågen slog till i november och universitet gick
tillbaka till heldistans läge så blev frågorna om
tillräckliga mängder tenta platser på campus,
öppettider i lokaler och på biblioteken viktiga
för StuFF. Vid våren blev kameraövervakade
hemtentor, ökat antal anmälda studenter för
disciplinära åtgärder och mottagningen för de
nya studenterna stora frågor som kåren
jobbade mycket med.

Distansläget

Vid början av överlämnings perioden valde
StuFF att ha en fysisk överlämning för att
skapa en gruppdynamik då fyra var från förra
styrelsen och tre helt ny invalda.
Under hösten jobbade vi med en optimistisk
tanke att det skulle bara bli bättre. Men i
november så valde de LiU att gå in i distans
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läge igen. och då gjorde styrelsen det också.
Av arbetsledare fanns det stort fokus på att
ledamöterna ska ha en goda
arbetsförhållande. Detta var speciellt viktigt
då det var större grad av svårigheter för
styrelsen att jobba e�ektivt hemma än
verksamhetsåret tidigare. Promenader,
�kapauser och goda förhållanden till arbete
hemma erbjöds såklart som påbörjades förra
verksamhetsåret.

Event

Pandemin har haft en stor påverkan på
StuFFs studiesociala verksamhet. Det har
under hela året varit mycket jobb med att
planera runt och att planera om saker som
inte har gått att göra som vanligt detta år.

Utbildningar

VT 20 löste LUST-S Fadderutbildning del 1
tillsammans med Studenthälsan och
Psykologisation digitalt genom att få tillgång
till ett kursrum i Lisam. I år användes samma
kursrum med uppdaterad information samt
en ny del lika villkor som togs fram med hjälp
av LUST-A och Linda Schultz.

Fadderutbildning del 2 som arrangörerna
själva håller i utförs lite olika. Vissa arrangörer
har valt att utföra den under våren via zoom,
medan vissa planerar att utföra sin utbildning
närmare mottagningen. Om det då blir
digitalt eller i person återstår att se. SAm har

medverkat vid några av de som utförts digitalt
under våren.

På höstterminens höll StuFF i en digital
sektionsutbildning tillsammans med grand
thornton som fokuserade på ideella
verksamheter och hur man kan tänka kring
ens uppdrag. Det skulle hållits i en
sektionsutbildning under vårterminen men
den �ck ställas in grund av covid-19.

Utbildningskvalitét

Påverkan

UKÄ - granskningar

Under detta verksamhetsår har
studentkårerna skrivit studentinlagan till
LiUs lärosätesgranskning. Från förra
verksamhetsåret har kårerna varit delaktiga i
LiU självvärdering. Förutom studentinlagan
till lärosätetsgranskningen så hade LiU två
digitalaplatsbesök som kåren skulle hitta
studentrepresentanterar. Under första
platsbesöket hade vi hälften studenter och
hälften doktorander och vid det andra
platsbesöket �ck LiU fördjupningspåren
kursplaneprocessen för grundutbildning och
avancerad nivå, kompetensutveckling för
doktorander, doktorandernas studiesituation
och kursvärdering på forskarutbildningsnivå.
Under det andra platsbesöket hade vi tio av
tolv representanter.
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När granskningen var klar så jobbade kårerna
med den tematiska utvärderingen inom
breddad rekrytering. Detta var ett projekt
som LUST-U och LUST-R jobbade med.

EvaLiUate

Hösten har det varit mycket som hänt inom
EvaLiUate. För först gånge någonsin så ökade
svarsfrekvensen i EvaLiUate med 10
procentenheter på en termin. EvaLiUate blev
också kårens SRL fråga hösten 2020. Där
förespråkade kårerna för ytterligare satsningar
för kursvärderingssystemet och större vikt för
att förebygga en negativ kultur av att inte
utvärdera.

Tentamen på distans och i sal

Detta år har debatten om videoövervakad
hemtentamen skett som en reaktion av en
exponentiellt antal anmälda studenter till
disciplinnämnden för åtalade av Otillåtet
samarbete. Kårerna har varit med i denna
dialog med LiU och fört sina egna agendor
eftersom kåren har olika syn i denna fråga. På
våren hade kåren en SLR fråga rörande
plagiat och hur LiU ska förebygga det.

Studenters rättigheter

För att studenter ska fortsätta få veta om sina
rättigheter och skyldigheter har StuFF fortsatt
med utbildningsvecka som startades upp
förra året. Detta för att få in det som en
arbetsrutin och grund till det nya projekt som
ska genomföras nästa verksamhetsår.
Projektet syfte ska vara samma som
Utbildningsveckan men ändå säreget för
eventen inte ska blandas ihop.

Årets pedagog

Vandringspriset Årets pedagog delades ut
under vårterminen till Per Sandén som
arbetar på TEMA Miljö. Efter en
nomineringsperiod, där alla studenter
anonymt kunde nominera anställda. Beslutet
fattades gemensamt av studentombuden
inom utbildning.

Lärarutbildningar utanför campus

I år har kåren jobbat med decentraliserade
lärarutbildningar för att kunna få en struktur
på kommunikation till de studenterna.
Arbetet handlar om att hitta en rutin för att
bedriva utbildning - och arbetsmiljöfrågor
samt studiesocial verksamhet.
Framåt behöver StuFF samarbeta nära
sektionen / sektionerna som kommer ha
ansvar över utbildningarna och fortsätta med
ett bra samarbetet med UV.
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Från Humaniorautredningen som gjordes
2018 så valde LiU att ta bort moderna språk
inom lärarutbildning och köpa in utbildning
från Linnéuniversitet. Under detta år har
StuFF och Linnékåren öppnat ett dialog för
att �nna en god struktur inför att studenter
från LiU börjar studera moderna språk på
Linnéuniversitet hösten 2021.

Fristående kurser

StuFF har under året jobbat med att utveckla
arbetet med att nå ut till fristående kurser och
masterprogram utan sektionstillhörighet. I
början av höstterminen skrevs alla
sektionsavtal på och några sektionerna valde
att knyta tills sig �era fristående kurser och
det nystartade internationella
masterprogrammet �ck en sektion att vända
sig till.  Arbetet �ck sedan en motgång när
campus gick i distans då det nu bara gick att
nå studenter via digitala alternativ. Detta
ledde till att i början av vårterminen skickades
survival-guide ut till alla nya studenter på
FilFak via email. I mailet stod det information
om kåren såväl livet på LiU.

Internationella studenter

I år har kåren tagit tag i arbete med
internationella studenter för att format ett
långsiktigt arbete från grunden. För detta så
öppnade en dialog med International O�ce
(IO) för att se vad är dom prioriteras.
Dialogen mynnade ut i ett arbete med

fadderutbildning till faddrar som deltar
under internationella mottagningen och
framtagningen av en gemensam survival
guide över fakultetsgränserna. En engelsk
digital fadderutbildning �nns redan men
inget som används av de internationella
organisationerna. Under våren har vi kårerna
skapat en tillfällig arbetsgrupp som kallades
"INTE-LUST" för att kunna göra en spetig
insats mot internationella föreningar och
studenter. Arbetsgruppens fokus var ökat
samarbete med organisationer som fokuserar
på internationella studenter och jobba
förebyggande mot psykisk ohälsa.

Doktorander

Doktoranderna har varit i stort fokus detta år
och ett ökat arbete har skett än tidigare år.
Utöver en ökad dialog detta år för att införa
doktorandombud med lyckat resultat där vi
nu har LiU centrala ledning och fakulteterna
som stöttar oss så har vi även påbörjat
dialogen om prolongation för doktorander
med sektionsuppdrag.

LUST-DK har jobbat mycket att bevara
kårernas kunskap om doktorander och deras
problem. Ett testamente och handbok om
doktorander har gjort för att nästkommande
LUST-DK inte behöver börja från början.
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Arbetsmiljöarbete

Arbetet med arbetsmiljö under 20/21 fortsatt
med såväl utmaningar som nya möjligheter
som distansläget innebär. En av
utmaningarna har varit att bevaka den fysiska
arbetsmiljön på de campus där LiU är
verksamma. Samtidigt har �era event och
projekt som belyst olika arbetsmiljöfrågor
arrangerats på ett nytt sätt och StuFF har haft
möjlighet att nå ut till många studenter med
information om arbetsmiljö.

AMO-veckan

Arbetsmiljöombudens vecka (AMO-veckan)
gick av stapeln under sista veckan i februari
med temat “Hur överlever vi en pandemi som
studenter”. Så som alla andra event så �ck
även AMO-veckan ställas om och förändras
under 2021. Årets upplaga var helt digital och
därmed möjliggjordes deltagande från
studenter på samtliga campus. Under veckan
erbjöds studenter att kostnadsfritt delta på tre
föreläsningar, ett musikquiz och ett
träningspass som följde årets tema. Det
anordnades även tävlingar och insamling av
studentåsikter kring arbetsmiljö där över 150
åsikter samlades in. Marknadsföringen av
veckan genomfördes tillsammans med
sektionerna där en stor del av spridningen av
eventet skedde genom sektionernas sociala
medieplattformar. Antalet deltagare i årets
AMO-vecka översteg alla tidigare arrangerade
AMO-veckor och varierade mellan 30 till 100

personer per aktivitet. AMO-veckan
anordnades tillsammans med LinTek och
Consensus i samarbete med sektionernas
arbetsmiljöombud. Kårernas ansvariga för
arbetsmiljö och lika villkor var projektledare
och sektionernas arbetsmiljöombud vid varje
campus arbetade operativt och strategiskt
inför och under veckan. Utfallet av ekonomin
för AMO-veckan gick i linje med budgeten
med ett mindre överskott.

Påverkan

Under verksamhetsåret 20/21 har StuFF varit
deltagande i referensgruppen för
ombyggnationen av hus Key. Tillsammans
med Forum för genusvetenskap och
jämställdhet och de andra kårerna på LiU har
StuFF uppmärksammat uppmärksammat
internationella kvinnodagen genom att
arrangera ett webinarium om samtycke och
gråzoner.   Vidare har StuFF även verkat för
att en förbättring och utveckling av Student
samverkansgruppen (SSG) som är ett forum
för samverkan mellan sektionernas
arbetsmiljöombud och institutionerna.
Kåren har även arbetat med att påverka
utformningen av temperaturmätaren som
skickades ut till studenterna HT21.
Fortsättningsvis har StuFF gett åsikter kring
arbetsmiljöproblem gällande övervakade
tentor på distans, arbetat med att göra
information om arbetsmiljö mer tillgänglig
för studenter samt uppmärksammat den
växande bristen på studie- och tentamensytor
i och med att LiUs studentantal ständigt

10



växer. StuFF har även arbetat för en ökad
trygghet för studenter som bor i
bostadsområdet Ryd och en ökad samverkan
mellan kommunen och kårerna gällande
trygghetsfrågor.

Enkäter som undersöker studenternas
välmående

Studentundersökningen planerades att
skickas ut under därmed ansågs att LivsLUST
skulle konkurrera med
Studentundersökningen och tidigt under
hösten togs beslut om att inte skicka ut
LivsLUST. Under hösten ställdes
studentundersökningen in och StuFF
tillsammans med de andra kårerna verkade för
att en mindre undersökning skulle
genomföras för att mäta studenternas
välmående. Den mindre undersökningen
genomfördes i februari och resultaten
användes för påverkan på institutions- och
fakultetsnivå. På våren upphandlade StuFF
ett enkätsystem som kan användas för
framtida utskick och enkäter. Målet är att
kåren själv eller tillsammans med sektioner
ska kunna skicka ut mindre, riktade enkäter
till studenterna.

Christer Carlssons minnesfond

Tidigt under verksamhetsperioden 20/21
uppmärksammade kårernas
arbetsmiljöansvariga att den saknades tydliga

rutiner för Christer Carlssons minnesfond.
Minnesfonden startades av kårerna efter
Christers bortgång och har förvaltats av
Kårservice ägarförening (KSÄF). Det har
dock saknats rutiner för både utbetalning och
hantering av fonden. Ett gediget arbete
gjordes för att hitta gamla dokument som
användes som utgångspunk för att skapa en
rutin hos samtliga berörda. Arbetet mynnade
ut i en rutin fastslogs hos KSÄF, ett nytt
konto skapades för minnesfonden och
kårernas arbetsmiljöansvariga �ck ansvaret att
ta hand om ansökningar samt anordna
insamlingar som fyller på fonden.

Kårernas ergonomiprojekt

Under våren 2021 uppmärksammades en
brist på tillgänglig information kring
studiemiljö och ergonomi vid distansstudier
som var riktad speci�k till studenter. De tre
ansvariga för arbetsmiljö på LinTek,
Consensus och StuFF skapade tillsammans
med kårernas ansvariga för
mottagningsverksamhet en �lmserie med 5
korta �lmer om studiemiljö och ergonomi.
Filmerna lades upp för studenter på kårernas
gemensamma youtubekanal och �nns även på
StuFFs hemsida. Dessutom skickades det
även ett förslag på hur LiUs hemsida kring att
plugga på distans kunde utökas och hemsidan
ändrades efter kårernas önskemål.
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Studiesocial verksamhet

Mottagningen

Mottagningen HT20 anordnades under
annorlunda former i enlighet med riktlinjer
framtagna av universitetet i samråd med
kårerna. Dessa riktlinjer satt begränsningar på
t.e.x., gruppstorlek, antal aktiviteter och
alkoholevenemang. Detta innebar en mindre
mottagning jämfört med ett vanligt år men en
mottagning som togs emot väl att den stora
massan och som genomfördes utan
smittspridning, vilket var målet med
riktlinjerna.

Under mottagning närvarade StuFF
huvudsakligen på campusvandringar och
stadsvandringar. Då schemat och bokningar
blev väldigt omplacerade konstant p.g.a
corona så kämpades det med logistiken intill
den sista minuten. Mötet med Nollan blev
oförväntat bra då väldigt mång blev
medlemmar i kåren på plats. StuFF
informerade både om sin organisation samt
rekrytering av medlemmar på de stationer vi
kunde delta på.

I och med covid-19 har arbetet kring
mottagningen fått struktureras om i år igen.
Många möten som varit inplanerade tidigare
�ck skjutas upp eller helt ställas in. Mycket
information har fått sammanfattas i texter
och skickats ut till berörda. Det har gått åt
mer tid till att stötta fadderister i deras arbete
genom bland annat individuella möten och
extrainsatta generalsmöten.

Arbetsbördan för StuFFs
mottagningssamordnare har därför ökat och
planeringen av fadderutbildning del 1 utifrån
det förändrade läget till distans har också tagit
upp mycket tid.

Mottagningen VT21 var LiU’s första helt
digitala mottagning. Med en ökad
smittspridning av covid-19 på slutet av 2020
valde kårerna tillsammans med LiU ta fram
en vägledning som sa att alla
mottagningaktiviteter skulle hållas digitalt.
Det kom såklart med många utmaningar men
tillsammans med arrangörerna genomfördes
mottagningen med positiva resultat.

Mottagningspolicy

Då mottagningen 2020 utfördes på ett minst
sagt annorlunda sätt diskuterades det mycket
hur mycket man skulle anpassa MP utifrån
feedbacken. Många kommentarer från
mottagningen var att det var för få aktiviteter
och problemet som uppstod när nyantagna
studenter inte hade något schemalagt. Efter
diskussion i LUST-S valdes det att göra några
få revideringar angående “nollefriden” samt
lägga till en paragraf om vad kårerna har för
ansvarar när det uppstår en samhällskris.
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Evenemang utöver mottagningen

Sittningar

Under hösten planerades och utfördes en
tacksittning till de som jobbat med
mottagningen inom StuFFs verksamhet i
Norrköping och sittningen hölls i på kårhuset
Trappan. En sittning för Linköpings
arrangörer planerades också men blev inställt
på grund av Corona.

Musikhjälpen

Under 2020 skulle musikhjälpen anordnas i
Norrköping. LUST-S gick tillsammans på ett
möte med kommun och mediapersonal från
SVT för att diskutera idéer kring
evenemanget. Tyvärr slog Corona till hårt och
musikhjälpen anordnades ej från
Norrköping.

Walk and talk HG

Det uppkom under den tidiga våren att
utbytesstudenter kände sig isolerade i den
studiesociala situationen. Därför utvecklade
HG ett koncept, tillsammans med Svenska
kyrkan i ryd, några kommunpersoner och
kårerna, där utbytesstudenter bjöds in till en
förmiddag då de delades in in
promenadgrupper och �ck gå ut och gå en
sväng och sedan bjöds de på grillad korv. Det
första tillfället var en succé med många
personer som dök upp. När det arrangerades

en andra gång var uppslutningen lite sämre
och det tredje tillfället som planeras att hållas
sköts upp till hösten pga att det var svårt att
hitta ett datum.

Studentin�ytande

Studentin�ytandet har både utvecklats på
nationell och lokal nivå då StuFF har drivit
åsikter mot både kommun, SFS och
universitetet. En nationell arbetsgrupp har
skapats för att på ett mer e�ektivt sätt främja,
utveckla och förankra kårens åsikter. Främst
rörande SFS. Diskussioner har drivits och där
StuFF har varit tydliga kring vad vi tycker är
rimligt och orimligt. StuFF skrev ett �ertal
motioner med Consensus inför SFSFUM för
att påverka nationellt inom studentpolitiken.

Studentrepresentanter på universitetet

I LiUs verksamhetsrapport tillsatte StuFF
totalt 146 studentrepresentanter av 199
stycken. Vilket ger en tillsättning på ungefär
76% av platserna.

Under verksamhetsåret har StuFF jobbat
närmare LUST-R och LiU via Martina för att
strategiskt strukturera upp rekrytering av
studentrepresentanter samt, sammanställa ett
gemensamt studentrepresentantsdokument
för att lättare ha koll på platser, kontakter och
sittande representanter.
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Forumet LUST-R har börjat att ta mer plats
och har samtidigt blivit mer e�ektivare
gällande arbetsgång och struktur. Det �nns
dock mycket rum för förbättring gällande
StuFFs process för studentrepresentanter
under nästkommande år.

Nya projekt planeras att startas upp nästa år
för att bättre kunna rekrytera
studentrepresentanter via LiU, och då inte
bara genom kåren. Detta för att öka
informationen kring studentrepresentanter
samt intresset för att vara
studentrepresentant.

Särskilda satsningar och forum

Studentledningsråd

Kårernas gemensamma förberedelsearbete
inför studentledningsrådet utvecklades inför
detta år och ledamöter i styrelsen kunde vara
mer inblandade vilket var en väldigt bra
utveckling för LUST och kårernas generella
påverkansarbete. För en del av utskottet blev
det stressigt med förberedelser av frågorna
men arbetssättet att frågor lyfts från
utskotten till LUST-styrelsen gav en större
bredd av frågor att behandla och arbetssättet
lär se liknande ut under nästkommande
verksamhetsår.

På höstens studentledningsråd lyfte kårerna
dels en fråga om EvaLiUate och hur LiU
arbetar kring att öka svarsfrekvensen. Den
andra frågan som lyftes rörde ett anonymt
rapporteringssystem för trakasserier och

diskriminering. Något rektor ställde sig
tydligt positiv till.

Under vårens studentledningsråd
presenterade LUST-S en punkt där de lyfte
en önskan att LiU skulle bli bättre att
förankra mottagningsverksamheten bättre
hos sina medarbetare. Det har under de
senaste åren upplevts en större och större
klyfta mellan mottagningsarrangörerna och
exempelvis kursansvariga när det kommer till
kommunikationen inför och under
mottagningen. LUST-S har i och med detta
lagt fram krav på universitetet att de ska
inspirera sina medarbetare att läsa
mottagningspolicyn och på andra sätt sätta
sig in i vad mottagningen innebär. Som följd
av studentledningsrådet har  LUST-S bjudits
in till �er forum på �er nivåer och har där
pratat om detta initiativ.

Den andra frågan som lyftes på våren rörde
disciplinnämnden och dess oroväckande
ökning av anmälningar de senaste åren. Detta
ledde till en god diskussion mellan kårerna
och representanterna från universitetet.

14



In�ytande på nationellt plan

Sveriges förenade studentkårer

Under höstterminen så startades
verksamhetsåret arbete med Sveriges förenade
studentkårer (SFS) igång med ett
Extra-SFSFUM. Detta gjordes för att gå
igenom bordlagda propositioner och
rekryteringspositioner från tidigare SFSUM
som anordnades på vårterminen 2020.

Det extra SFSUMet ägde rum i ett
hybridformat. Där en representant från varje
kår �ck delta fysiskt medan resten av
delegationen �ck delta digitalt. Erfarenheten
därifrån togs tillvara på för att sedan utveckla
den nationella arbetsgruppen.

Fortsättningsvis så deltog StuFF på inbjudna
medlemsmöten från SFS, där även forum för
AMOs och UB-ansvariga �ck möjlighet till
att delta.

På hösten deltog StuFF på ytterligare ett
digitalt SFSUM där vi i samarbete med
Consensus och skrev 5 motioner tillsammans
varav en jämkades och klubbades igenom.

Nationella arbetsgruppen

I slutet av höstterminen startades den
Nationella arbetsgruppen upp efter det
extrainsatta kårvalet. Då två delegater valdes
in till StuFFs representanter för nationell
politik från StuFFs fullmäktige. Syftet med
gruppen var att förankra StuFF fullmäktige
mer med kårens arbete samt verka som en
större kraft inom de nationella forum vi sitter
i genom att driva StuFF studentpolitik som

en grupp och inte individuellt. Gruppen hade
som rutin att huvudsakligen diskutera
propositionerna från SFS för att få en bättre
representativ bild från StuFF i sin helhet.
Gruppen deltog på SFSFUM digitalt och gav
en god representation för StuFF. I samband
med det utökade antalet mandat i StuFFs
fullmäktige så ser vi en god potentiell
fortsättning på att utveckla det här arbeten.
Framåt så kommer guppen att inkluderas mer
i de andra nationella forumen vi sitter i och
inte bara SFS.

Samarbete med sektioner

Möten

Möten med utbildningsbevakare

Under verksamhetsåret har StuFF arrangerat
åtta utbildningsbevakarmöten. På hösten
hade vi en i varje stad medans på våren hade vi
på distans och alla samlade. Fokus på
utbildningsbevakarmötena har varit att
informera om vad LiU gör gällande
lokalhantering och tentamen för plats och
digital. utöver detta fokus har det också
funnit kompetensutveckling under hela deras
verksamhetsår i form av övningar och få del
erfarenhet om vad som händer runt om
sektionerna. Utbildningsbevakarna
uppmuntras också till att ställa frågor, dela
med sig av erfarenheter och ta upp goda
exempel på lyckade projekt rörande
utbildningsbevakning och studenters
rättigheter.
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Möten med arbetsmiljöombud

I början av höstterminen 2020  genomfördes
ett fysiskt möte med de studerande
arbetsmiljöombud (AMO) som är
verksamma vid sektioner som samarbetar
med StuFF. Resterande möten med
sektionernas arbetsmiljöombud hölls på
distans tillsammans med LinTek och
Consensus. Sammanlagt under
verksamhetsåret 20/21 hölls 18 ordinarie
möten med arbetsmiljöombuden (9 möten på
Campus Norrköping och 9 på Campus Valla)
samt ytterligare ett separat möte för de
arbetsmiljöombud som påbörjade sin
verksamhet under VT21. Möten fokuserade
på informationsspridning kring arbetsmiljö,
insamling av studentåsikter gällande
arbetsmiljö, råd och stöd till sektionerna samt
kontinuerlig fortbildning gällande
arbetsmiljörelaterade frågor.  Det anordnades
två stycken utbildningar för sektionernas
arbetsmiljöombud (AMO), en på hösten
samt en på våren. Båda utbildningarna var
digitala. Utbildningen som anordnades under
hösten arrangerades tillsammans med LinTek
och Consensus samt med aktörer från LiU
som arbetar med lika villkor och HR.
Utbildningen som genomfördes under våren
arrangerades av StuFF för de
arbetsmiljöombud som väljs in under hösten
eller tidigt på vårterminen utan stöd av LiU.

Möten med ordföranden

Verksamhetsåret började med fysiska möten
både i Linköping och Norrköping men gick
över till digitala efter den 29 oktober 2020 på
grund av coronarestriktionerna. Majoriteten
av mötena behandla Corona på olika sätt. Allt
från hur en sektions skulle agera om man �ck
ett clusterfall till hur man skulle planera sin
verksamhet när allt var så osäkert. I början av
2021 hölls det även ett möte där kanslichef,
dekan och prodekan närvarade och
sektionsordförande �ck ställa frågor direkt till
LiU. Det diskuteras allt från hur LiU hade
hanterat pandemin till Zoom-övervakande
tentor. Mötet var väldigt givande och
kommer förhoppningsvis att fortsätta.

Nytt för det här verksamhetsåret är att
Kårordförande har närvarat på mötena. Det
här har lett till en tydligare kommunikation
mellan sektionerna och kåren och varit
väldigt uppskattat av alla.

Möten med näringslivsansvariga

Utifrån näringslivsprojektet så återskapades
kontakten men näringslivsansvariga inom
varje sektion för att få reda på vad vi kunde
göra för dem för att förbättra deras arbeten.
Mötena gjordes enskilt med varje
näringslivsansvarig där mötestiden varierade
kring 30min-60min. Målet med mötena var
att informera om arbetet och diskutera kring
vad ju deras enskilda sektion hade för
förutsättningar och problem. Den här
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information startade sedan igång
näringslivsprojektet, då projektet �ck ett
tydligt mål samt riktlinjer för att stärka
sektionernas näringsliv.

Möten med chefer

Verksamhetsåret började med fysiska möten
men gick över till digitala efter den 29
oktober 2020 på grund av
coronarestriktionerna. Många av mötena har
såklart haft Corona i fokus och hur man ska
tänka som festerist under en rådande
pandemi. Arrangörerna har blivit uppdaterad
kring LiU’s och regionens
rekommendationer och gav varandra tips hur
man kunde arrangerar Coronasäkra event. På
årets sista möte gjordes även en utvärdering
inför nästkommande verksamhetsår angående
hur mötena ska hållas och vad fokuset ska
vara.

Sektionsutbildning

Under höstterminen hölls sektionsutbildning
digitalt i samarbete med Grant Thornton.
Den var obligatorisk och majoriteten deltog.
Passet höll på Grant Thornton egna
Webbinarieplattform, där alla deltagare �ck
möjlighet att ställa frågor under
föreläsningens gång. Utbildningen
uppskattades och togs emot positivt.

Under vårterminen skulle en större
utbildning hållits, men �ck ställas in på grund
av covid-19. För att kompensera för den

uteblivna utbildningen har vi i StuFF jobbat
på att ta fram en uppdaterad
sektionshandbok för som ska �nnas som
hjälpmedel för de nya sektionerna.

Under våren har StuFF även genomfört ett
gemensamt utbildningstillfälle för
utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud
för att prata mer ingående om
arbetsfördelningen mellan dessa poster, samt
uppmuntra dialog och samarbete mellan
posterna.

Fullmäktige

Året för  StuFFs fullmäktige har minst sagt
varit ett extraordinärt år. Efter extraval i slutet
av förra verksamhetsåret genomfördes det
under hösten ytterligare ett fyllnadsval. Detta
för att stärka upp fullmäktige med �er
medlemmar och listor.

Utöver detta har samtliga möten skett på
distans genom digitala medel vilket säkerligen
påverkat upplevelsen för de invalda. Trots
detta har årets möten i fullmäktige präglats av
hög närvaro och engagemang. Både i
diskussioner och vid arbetet med
styrdokumenten inför nästkommande år.

Styrelsen har under året jobbat på att
balansera en öppen kontakt med fullmäktige
gentemot styrelseledamöternas arbetstid och
ansvarsuppgifter.
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Kommunikationen mellan styrelse, presidie,
talman och listombud har präglats av
samförstånd och en god kommunikation.
Även om samarbetet mellan dessa grupper
även framgent kommer kunna
vidareutvecklas.

Fullmäktiges år och organisation

Utbildning

Årets utbildning hölls digitalt i början av
hösten och innehöll bland annat
presentationer av styrelsen och dess poster,
information om kåren samt dess struktur.
Överlag gick utbildningen bra men styrelsen
och talman har utvärderat och
förhoppningen är att konceptet ska behållas
och fortsätta att utvecklas.

Möten och workshop

Som tidigare nämnts har samtliga trä�ar för
fullmäktige skett digitalt och så även dess
möten. Styrelsen arrangerade under våren
som vanligt en workshop för styrelsen och
fullmäktige med syfte att brainstorma fram
idéer till nästa års handlingsplan.
Närvaron var god och engagemanget lika så.

Både styrelsen och fullmäktige är överens om
att workshopen i framtiden bör fortsätta då
de både sammanför de båda grupperna samt
förankrar idéer och engagerar samtliga i
kåren.

Utskott

Både valråd och valberedning har under året
verkat parallellt med både styrelse och
fullmäktige. De digitala förutsättningarna har
frambringat nya utmaningar men vi kan med
facit i hand se att vi tillsatte en hel styrelse och
har ett fulltaligt fullmäktige. Något som bör
glädja samtliga i kåren och inte minst
deltagarna i dessa två utskott.

Kårval

Liksom föregående verksamhetsår gick inte
årets kårval som planerat. Trots utökade
sökperioder och utökade
kommunikationsinsatser stod vi med för få
sökande för att kunna genomföra ett
demokratiskt val. Efter krismöten mellan
presidiet, talman och listombud samt
sakrevisorerna beslutades det att styrelsen
skulle ta över ansvaret för att genomföra ett
extra val innan sommaren. Detta innebar
�ertalet brott mot stadgan gällande när valet
ska hållas och hur arbetet skulle ske. Men som
fullmäktige godkände och utifrån krismötet
var det det som på alla sätt måste ses som
nödvändigt för organisationens skull.

Att hålla ett extraval utöver ordinarie
verksamhet var minst sagt påfrestande för
styrelsen men med gemensamma krafter
lyckades ett extraval att hållas. Då hade vi
kommunicerat i alla tänkbara kanaler,
medverkat i corren och till och med mailat
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samtliga av våra studenter med ett personligt
brev från kårordförande.

Resultatet blev ett fullsatt fullmäktige med
suppleanter och ett valdeltagande utöver vad
kåren sett de senaste åren.

FRU - Fullmäktige
reformeringsutredning

Ett av de större projekten under detta
verksamhetsåret har varit utredningen
rörande fullmäktige. Det började med att
utredningen försenades för andra
prioriteringar och bristande intresse från
viktiga aktörer. När arbete började så blev det
förseningar då internt styrelsearbete behövde
prioriteras från alla ledamöter på grund av
dålig planering från ordföranden. Vid våren
då utredningen behöver jobbas igenom med
det slutliga revideringar så blev det ytterligare
försenar av samma anledning som ovan.
Vid slutet av verksamhetsåret så skulle texten
ut på en remissrunda men det blev inte av för
att arbetsgruppen behövde fokusera på det
krisande kårvalet, det ökande interna
kårarbete som lämnades till sista minuten
arbete och ökade små projekt som var av
brådskande karaktär.

Utredningen blev slutligen klar och klubbad
av styrelsen. Men med timmar kvar tills att
styrelsen skulle avgå.

Listombud

Under verksamhetsåret har förmöten fortsatt
att ske mellan presidiet, listombud och
talman.
Förmötets funktion har varit att utöka
kommunikationen mellan styrelsen och
fullmäktige samt skapa ett forum för att
kunna bolla frågor gällande fullmäktiges
möten samt styrelsens arbetssituation.

Fullmäktiges punkter i
handlingsplanen

Åsiktsprogrammet

Under verksamhetsåret har StuFFs
kommunikatör varit sammankallande och
samordnande i en arbetsgrupp för att
färdigställa det nya principprogrammet som
ska ersätta åsiktsprogrammet i enlighet med
årets styrdokument. Arbetsgruppen har
bestått av representanter från StuFFs
fullmäktige.

Arbetet har gått väldigt bra under årets gång,
arbetsgruppen har jobbat e�ektivt och
sammanhållet och kunde under våren
presentera sitt förslag. Efter förankring och
diskussion både inom styrelse och fullmäktige
blev det nya principprogrammet klubbat.
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Proposition för höjd budgetpost förbrukningsinventarier 

 

I och med ombyggnaden av kårhuset Trappan är StuFF numera, tillsammans med LinTek och 
Consensus, hyresgäster i ett gemensamt kontorsrum på undervåningen. Kontorsutrymmet är 
nybyggt och är tänkt att fungera som en lokal där kårstyrelserna kan bedriva kontorsarbete vid besök 
i Norrköping, såväl som möteslokal eller ett rum där studenter kan tala enskilt med 
kårstyrelseledamöter. 

Rummet är idag endast inredd med sparsamt möblemang som blivit över från kårernas förråd. Då 
detta är det första året som kontoret står klart för användning ligger det på nuvarande verksamhetsår 
att utrusta kontoret. Den kåröverskridande projektgruppen ska fylla kontoren med sittmöbler, 
tekniska kontorslösningar, belysning och dekoration. Varje kår vill avsätta 5000 kr vardera för detta, 
något som StuFF i vanliga fall hade gjort under budgetposten förbrukningsinventarier. 

Med bakgrund mot att kostnaden för att bygga upp ett nytt kontor från grunden är stor, men ytterst 
tillfällig, önskar styrelsen att verksamhetsårets budgetpost för förbrukningsinventarier höjs med dem 
5000 kr som ska avsättas för Norrköpingskontoret för att inte detta ska konkurrera ut 
budgetpostens rutinutgifter. 

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Höja budgetposten 5053 – Förbrukningsinventarier med 5000 kr i budgeten för 
verksamhetsår 21/22. 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.  

 

_______________ 

Styrelsen genom vice kårordförande Max Björklund 

 

 

EIA

Max I. Björklund (28 Jan 2022 17:04 GMT+1)
Max I. Björklund

AH
AH

FWNm

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC


 

 
 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 
  
 

 

 

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 

 

_______________ 

Styrelsen genom Oscar Vines 
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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.

HR-listan

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

Fullmäktiges arbetsgrupp för engagemangspoäng presenterar därför en ny policy för 
engagemangsgradering och engagemangspoäng med ett fokus på långsiktig hållbarhet.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Inrätta policy om engagemangsgradering och engagemangspoäng.  

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Fullmäktiges arbetsgrupp för engagemangspoäng genom Oscar Vines 
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Policy gällande engagemangsgradering och engagemangspoäng 

Engagemangsgradering och engagemangspoäng har upprättats på begäran av Filosofiska Fakulteten  
(FilFak) och studenter. Denna policy ska vara ett beslutande dokument som FilFak kan ha som  
underlag till deras myndighetsbeslut rörande addering av meritpoäng vid ansökan om utbytesstudier. 
Syftet med engagemangspoängen är att kunna marknadsföra viktiga uppdrag med få sökande. 

Engagemangsgradering 

Engagemangsgraderingen bygger på tanken att studenter som engagerar sig inom kårens verksamhet  
samt kärnverksamhetsområden får en möjlighet att erhålla meritpoäng för sitt engagemang. 
Engagemanget måste kunna styrkas av kårstyrelsen. 
 

Uppdrag Engagemangspoäng 

Kårstyrelse 1 

Kårfullmäktige ledamot eller suppleant 0,7 

Övriga kåruppdrag 0,6 

Sektionsordförande 0,6 

Sektionens utbildningsbevakare 0,6 

Sektionens arbetsmiljöombud 0,6 

Övrig ledamot i sektionsstyrelse 0,4 

Sektionsutskott för utbytes- och internationella studenter 0,35 

Studentrepresentant ordinarie 0,4 

Studentrepresentant suppleant 0,15 

Studentrepresentant för kvalitetsarbete 0,2 

Klassrepresentant 0,2 

Studentförening för utbytes- och internationella studenter 0,35 

ESN Buddy Programme 0,25 

Engagemangspoäng 

Studenter får tillgodoräkna sig sitt engagemang efter att hen har genomfört sitt verksamhetsår  
eller strax innan. Det finns ingen begränsning för hur många uppdrag en student kan engagera sig i 
men engagemangspoängen kan adderas till högst 2 poäng under studentens studietid. Efter att en 
student erlagt examen nollställs engagemangspoängen. Engagemangen ska ha genomförts i samband 
med studier på Filosofiska Fakulteten vid Linköpings universitet. 
 
Kåren ska ansvara att engagemanget rapporteras in till Filosofiska Fakulteten. 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 7 december 2021

Motion om arvodesjustering

 Bakgrund

I ”Diskussionsunderlag för arvodesjustering som besparingsåtgärd samt framtida budgetarbete” framgår det att det
finns ett behov av att spara in pengar i nästa årsbudget. Ett sätt att göra detta på att justera arvodet
för styrelsemedlemmar som föregående år höjdes från 30% till 40% av prisbasbeloppet i tron om att
detta var ekonomiskt hållbart. Med ny information i åtanke föreslås att arvodet sänks till 37,5% av
prisbasbeloppet vilket enligt underlaget nämnt ovan kommer bespara arvodeskostnader av 163 800
SEK under verksamhetsåret 22/23.

Därför föreslår Kulturlistan att:

● Sänka arvodet för styrelsemedlemmar från 40% av prisbasbeloppet till 37,5% av
prisbasbeloppet från och med styrelsen 22/23 tillträdande.

Kulturlistan

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Diskussionsunderlag: SESUS 

Information om SESUS 

SESUS - Riksförbund med fokus på student, hobby och utbildningsorganisationer 
https://sesus.se/ 
 
SESUS är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt oberoende som stödjer student, 
utbildning och fritidsföreningar. Deras fokus är personer som är under 26 år gamla, men alla är 
välkomna. De har idag cirka 40 000 medlemmar. 

Medlemskap 

I SESUS är det i nuläget 42 stycken anslutna föreningar som finns placerade från Skåne i söder till 
Västerbotten i norr, där bland annat flera kårer och föreningar vid Lunds universitet är anslutna till 
SESUS. Föreningarna driver sin verksamhet på egna villkor och där av kan verksamheterna mellan 
föreningarna skilja sig åt markant. Aktiviteterna som föreningarna genomför kan innefattar allt från 
föreläsningar, teateruppsättningar, LAN, utbildningsbevakning till något så enklare som en filmkväll 
för medlemmarna.  
 
SESUS uppgift är att stötta sina föreningar med hjälp av de tjänster de tillhandahåller. Idag erbjuder 
SESUS bland annat tjänster såsom lokalbokning på kansliet i Stockholm, projektstöd, medlemsstöd, 
bokning av teknikutrustning, medlemskort, webhosting samt gratis Windows- och Officepaket. De 
agerar även bollplank där de kan hjälpa föreningar att till exempel utveckla en idé till ett projekt. 
SESUS ser även väldigt positivt på samarbeten mellan anslutna föreningar för att skapa 
synergieffekter och dela med sig av sin kunskap och energi. 

Medlemsbidrag 

Anslutna föreningar i SESUS erhåller ett ekonomiskt stöd som baseras på det exakta medlemsantalet 
som lokalföreningen har i åldrarna 6-25 år. Bidraget betalas automatiskt ut efter att föreningarnas 
årliga inlämningen godkänts. Riksförbundet får genom denna inlämning ta del av bland annat 
medlemsregistret och utifrån denna beräknas medlemsunderlaget samt verifieras. Detta underlag 
skickas sedan till lokalföreningen för bekräftelse. Uppstår inga ändringar baseras det ekonomiska 
stödet på medlemsantalet i detta underlag. Lokalföreningen behöver alltså inte ansöka om detta stöd. 
 
Den 10 september 2021 meddelar SESUS nyheten om att de betalat ut två miljoner kronor i 
årsbidrag till sina anslutna medlemsföreningar. 

Memlist 

SESUS startades strax innan kårobligatoriet togs bort 2010 och sedan dess är flertalet kårer och 
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organisationer med i SESUS. Många kårer har därefter uttryckt att det inte finns något vidare bra 
medlemssystem och eftersom ett riktigt bra medlemssystem var så pass efterfrågat utvecklade 
SESUS ett helt nytt medlemssystem från scratch, Memlist som körts sedan 2019.  
 
Rebecca Ritzén, Medlems- och studentrepresentantansvarig i StuFF, har tidigare under hösten 2021 
varit med på en demogenomgång av Memlist. Styrelsen i StuFF är i nuläget rätt positiva till vad de 
hittills sett och hört. Systemet är internetbaserat och mobilanpassat, det byggs på hela tiden utefter 
vad som önskas. Det finns stor möjlighet att implementera alla sektioner och LUST-godkända 
föreningar i ett system likt detta, även om det krävs mycket arbete, samtidigt som det finns goda 
inbyggda funktioner såsom medlemskort i en helt egen app, evenemang och biljettsystem – som 
självklart går att koppla till appen, ärendehanteringssystem och mycket mer. 
 
Consensus har även de uttryckt sig positivt kring Memlist och har redan startat processen kring att 
byta bort Montania – Agera Medlem som används i nuläget som medlemssystem för samtliga kårer 
på LiU. Vi strävar gärna efter att alla tre kårer på universitet använder samma medlemssystem för att 
underlätta och det kan därför komma att bli aktuellt även för StuFF i framtiden. 

Diskussion 

- Varför är det aktuellt för StuFF att gå med i SESUS?  
o Vilka fördelar finns? Ekonomiskt bidrag, potentiellt medlemsystem med mera 
o Vilka nackdelar finns? Problematiskt med GDPR kring medlemsregister och annat 

underlag som behövs lämnas in årligen? 
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Proposition för godkännande av reviderad budget 

Tidigare fastslagen budget innehöll några grundläggande fel i summeringarna. Detta har nu justerats i 
ett nytt budgetdokument för att tydligare fastslå en revidering av budgeten. Till denna reviderade 
budget har även dem budgethöjningar som klubbats på tidigare fullmäktigen under verksamhetsåret 
inkluderats. Till budgetdokumentet hör även ett dokument för kompletterande budgetnoter gällandes 
dem som ändrats från ordinarie klubbad budget. 

 

Ändringarna i tidigare klubbat budget är som följande: 

• Budgetpost för Tillfälliga statsanslag 2021-2026 är ändad från 1 465 113 kr till 691 683 kr 

• Bytt namn på Tillfälliga statsanslag 2021-2026 till Tillfälliga statsanslag 2021-2024 

• Införandet av ny budgetpost Norrköpingskontoret inventarier matchandes bordlagd 
Proposition för höjd budgetpost förbrukningsinventarier av - 5 000 kr 

• Justering av budgetpost för medlemmar 

o Felsummerad och således justerad från 175 000 kr till 145 000 kr 

o Sänkt på FF04 med 50 000 kr till 95 000 kr, vilket var mer än avsett 

o Föreslår i stället justera budgetposten till 125 000 kr 

• Enligt beslut på FF04 sänkt budgetpost för Mottagning från 103 000 kr till 63 571 kr för att 
matcha det höjda arvodet för mottagningssamordnarna. 

• Enligt beslut på FF01 sänkt budgetpost för Utbildning från -15 000 kr till –25 500 kr 

• Justering av budgetpost för påverkansarbete från -234 420 kr till -236 420 kr på grund av 
felsummering.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Anta det bifogade budgetdokumentet som reviderad budget för verksamhetår 2021/2022 

• Anta det bifogade budgetnotsdokumentet som kompletterande dokument för tidigare 
klubbade budgetnoter för verksamhetsår 2021/2022 

• Inrätta ny budgetpost för Norrköpingskontoret inventarier och tillsätt detta medel för  
–5 000 kr  

• Ändra budgetpost för medlemmar till 125 000 kr 
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• Ge Max Björklund rätt till redaktionella ändringar över bifogade dokument 

 

_______________ 

Styrelsen genom Max Björklund, Vice Kårordförande 20/21 

 

EIA

Max I. Björklund (28 Jan 2022 17:04 GMT+1)
Max I. Björklund
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Kompletterande budgetnoter för verksamhetsår 

2021/2022 

Inledande kommentarer 

Budgeten är en revidering av den som tidigare lades inför verksamhetsåret 2021/2022. Den är 
uppbyggd efter organisationen StuFFs verksamhetsområden som styrs av högskolelag och 
organisationens styrdokument. Till skillnad från tidigare år visas inte budgeten i detaljerad form för 
alla områden. Detta för att skapa utrymme för viss men begränsad förändring och ge förutsättningar 
för effektivt styrelsearbete.  

I och med att framlagd budget enbart är en revidering skrivs dokumentet för budgetnoter endast 
som kompletterande till tidigare klubbat budgetnotsdokument. På så vis inkluderar dokumentet 
enbart dem budgetnoter som inte längre stämmer överens med ordinarie dokument. 

Rörelsefrihet i budgeten 

Kårstyrelsens presidium har mandat att förändra budgetposter med 5%. Kårstyrelsen som helhet 
kan fatta beslut om ändringar på 10% via styrelsemöte. Stora förändringar i budget ska ske genom 
revideringar via StuFFs högst beslutande organ, det vill säga fullmäktiges möten. Kårstyrelsen har 
rätt att skapa nya intäkter för StuFFs verksamhet så länge det inte strider mot de fastslagna 
styrdokumenten, större förändringar i intäkter bör förankras i fullmäktige vid fullmäktiges 
sammanträden. Skapandet av intäkter leder till ett minskat negativt rörelseresultat.    
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Tillfälliga statsanslag 2021-2024  

Tillfälligt statsanslag om 691 683 kr öronmärkta för studentinflytande. 

Norrköpingskontoret inventarier 

Tillfälliga kostnader för grundinredningen av det nya Norrköpingskontoret i trappan.  

Medlemsförmåner 

Kostnader som uppkommer i samband med medlemsförmåner och rabatter. Övriga 
medlemsförmåner är exempelvis utdelning av goodiebags och fika exklusivt för StuFFs medlemmar. 

Rabatter Kårservice 

Festrabatter för medlemmar. Ersättning med 20 kr/StuFF medlem under fester och kravaller på 
kårhusen, i både Linköping och Norrköping. 
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822001-0535
 Budget 21/22

Förvaltning 306 683
Grundstöd 3 849 683
3401 - Grundstöd 3 158 000
Tillfälliga statsanslag 2021-2024 691 683
XXXX - Kostnadskonto 1
XXXX - Kostnadskonto 2

Kårordförandes omkostnader 300 000
3404 - Kårdordförandes omkostnader 300 000
Övriga sidointäkter 0
3590 - Övriga sidointäkter näringsliv 0
3740 - Öres- och kronutjämning 0
Kårstyrelsen -2 946 200
Arvoden styrelsen -2 807 200
7210 - Årsarvoderade styrelseledamöter -2 136 000
7510 - Soc avgifter styrelsen -671 200
Personalvård -36 000
7690 - Personalvård -36 000
Fora gruppförsäkring -10 000
7570 - Fora/grupplivsförsäkring -10 000
Konferens och fortbildning -20 000
5001 - Konferens och fortbildning -20 000
Möten och planering -38 000
5002 - Fika -12 000
5003 - Planering -8 000
5004 - Överlämning styrelsen -18 000
Profilkläder -18 000
5005 - Profilkläder styrelsen -18 000
Representation -5 000
5006 - Representation, ej avdragsgill -5 000
Premiering och gåvor -4 000
5007 - Premiering -4 000
Resekostnader -5 000
5008 - Resekostnader -5 000
Premiering -3 000
5009 - Diplom -3 000
Bil -16 000
Uthyrningsintäkter 0
3510 - Uthyrningsintäkter bil 0
Kostnader för bil -16 000
5020 - Drivmedel -4 000
5021 - Skatt och försäkring personbil -6 000
5022 - Övriga bilkostnader -6 000

BUDGETVERKTYG

STUDENTKÅREN STUFF VID LINKÖPINGS UNIVERSITET



Marknadsföring -80 000
5030 - Profilmaterial och giveaways 0
5031 - Trycksaker 0
5032 - Sociala medier 0
5035 - Långsiktigt marknadsföringsmaterial 0
Övriga externa kostnader -800 800
Bankkostnader -35 000
5040 - Bankkostnader -35 000
Företagsförsäkringar -10 000
5041 - Företagsförsäkringar -10 000
IT-system -22 000
5043 - IT-System -22 000
Lokalkostnader -240 000
5044 - Lokalkostnader -240 000
Övriga medlemsavgifter -60 000
5045 - Övriga medlemsavgifter -60 000
Sakrevisorer -5 300
7213 - Arvoden sakrevisorer -4 000
7513 - Soc avgifter sakrevisorer -1 300
Ekonomitjänster -315 000
5046 - Ekonomitjänst -180 000
5047 - Löpande lönehantering -45 000
5048 - Revisionskostnader -40 000
5049 - Övriga konsultationer -50 000
Telefon -40 000
5050 - Telefonkostnader -40 000
Porto -500
5051 - Porto -500
Förbrukningsmaterial -10 000
5052 - Förbrukningsmaterial (ex kontorsmaterial) -10 000
Förbrukningsinventarier -15 000
5053 - Förbrukningsinventarier (ex skrivare) -10 000
XXXX - Norrköpingskontoret inventarier -5 000
Studentkonsultation 0
5054 - Engångsmaterial 0
Avskrivningar -48 000
7831 - Avskrivningar datorer -45 000
7832 - Avskrivningar inventarier -3 000
7834 - Avskrivningar bil 0
Finansiella poster 0
8422 - Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 0
8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter 0
Stöttning sektioner och föreningar 0
Kravaletten 0
3580 - Biljetter och märken 170 000
5060 - Kårallen -170 000
5061 - Ljud och ljus 0
5062 - Tacksittning Kravaletten 0



5063 - Övriga kostnader 0
5064 - Tryckkostnader 0

Medlemmar 125 000
Medlemsintäkter
3520 - Medlemsintäkter
3521 - Ersättning från universitet för 
medlemssystem
4040 - Medlemssystem
Medlemsförmåner
4001 - Medlemsförmåner
4002 - Rabatter Kårservice
Ersättning till sektioner för värvande av 
medlemmar
4010 - Ersättning till sektioner för värvande av 
medlemmar
Medlemsevenemang
4021 - Medlemsevenemang

Studiesocialt -37 000
Kommunalt bidrag
3430 - Kommunalt bidrag
Aktiviteter
4101 - Studiesociala aktiviteter
Sittningsintäkter
3540 - Sittningsintäkter
Tacksittning
4120 - Tacksittning
Informationsarbete studiesocialt
4130 - Informationsarbete studiesocialt
4131 - möten med festerister
25-årsfirande
4140 - övriga kostnader för 25-årsfirande
7215 - arvoden 25-årsfirande
7515 - soc avgifter 25-årsfirande
Jubileumsbudget
4141 - middagen
4142 - event i samband med firandet

Mottagning 63 571
Mottagningsstöd
3405 - Mottagningsverksamhet
Arvoden
7212 - Arvoden mottagning
7512 - Soc avgifter mottagning
Mottagningsstöd till sektioner
4201 - Mottagningsstöd till sektioner
Mottagningsverksamhet



Marknadsföring mottagning
4210 - Marknadsföring mottaging
Aktiviteter
4211 - Kravaletten förhäng
4212 - Stuffiaden
4213 - Märkesbacken
4214 - Kalasmottagningen
4215 - Mottagningssamordnares omkostnader
4216 - Möten relaterade till mottagningen
4217 - Utbildning relaterad till mottagningen
4218 - Övriga mottagningsverksamhet

Arbetsmiljö 58 500
Arbetsmiljöbidrag
3403 - Arbetsmiljöarbete
Möten med sektioner
4301 - Möten med sektioner avseende arbetsmiljö
Informationsarbete arbetsmiljö
4310 - Informationsarbete arbetsmiljö
Aktiviteter och projekt
4320 - Arbetsmiljöprojekt

Utbildning -25 500
Premiering
4401 - Litteraturstipendier
4402 - Årets pedagog
Möten med sektioner
4410 - Möten med sektioner avseende utbildning
Utbildningsutskottet
4420 - Utbildningsutskottet
Informationsarbete utbildning
4430 - Informationsarbete utbildning
4431 - Utbildningsveckan
4432 - UB utbildning

Sektioner -426 740
Frikursavtal
4501 - Ersättning frikurstillägg
Marknadsföringsstöd
4510 - Marknadsföringsstöd
Möten
4520 - Ordförandemöten
4521 - Övriga möten med sektioner
Sektionsavtalet
4530 - Sektionsavtalet
Sektionsutbildning
4540 - Sektionsutbildning
4541 - Bidrag som kan äskas för



Påverkansarbete -236 420
Studentrepresentation
Arvoden
7214 - Arvoden studentrepresentanter
7514 - Soc avgifter studentrepresentanter
Utbildning studentrepresentanter
4601 - Utbildning studentrepresentanter
 4602 - Engagemangsvård Studrep
Nationell påverkan
Omkostnader SFS
4610 - Omkostnader SFSFUM
4611 - Medlemsmöten
4612 - Medlemsavgift SFS
Omkostnader för nationella möten generell
Projektet
4613 - Projektet
Samband
4614 - Samband
4615 - Nationell arbetsgrupp

Kårfullmäktige -179 600
Arvoden
7211 - Arvoden fullmäktige
7511 - Soc avgifter fullmäktige
Möten
5201 - Möten Fum
5203 - Engagemangsvård FUM
5204 - Engagemangsstöd
5205 - Profilmaterial FUM
Utbildning
5220 - Utbildning fum
Valberedning
5230 - Valberedning
Valråd
5240 - Valråd
Listmarknadsföring
5250 - Listmarknadsföring

6990 - Övriga kostnader hänförda till föregående år 0

Resultat för Studentkåren StuFF -351 506
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Diskussionsunderlag för arvodesjustering som besparingsåtgärd samt 

framtida budgetarbete 

Bakgrund 

Kårens ekonomiska framtid ligger i ovisshet där många omställningar görs samtidigt som vi är 
verksamma på ett växande universitet - i ett samhälle där saker och ting kostar mer och mer. 
 
Sammansättning av budget som baseras på tidigare gällande premisser redovisar för kommande år 
ett minusresultat av en magnitud som är ohållbar för långsiktig verksamhet. Förutom ökade 
kostnader föranleds minusbudgeten framför allt av fyra faktorer: 
 

• Det har indikerats att verksamheten har varit designad kring minusresultat föregående år för 
att kåren ska göra sig av med kapital man inte behöver till investeringar. 

• Misskommunikation kring det av staten extra insatta statsanslag, där kårerna indikerats få 
avsevärt mer pengar än vad dem i verkligheten kommer att få. 

• Misskommunikation kring det av staten extra insatta statsanslag, där kårerna väldigt sent 
informerats om att majoriteten av statsanslaget behöver gå till anställandet av 
doktorandombud. 

• Det höjda arvodet för styrelsens ledamöter som på grund av ovanstående punkter kunde 
genomföras i tron att detta var ekonomiskt hållbart. 

 
Vid prognos för kommande verksamhetsårs budget ligger förväntat resultat på – 462 768 kr för 
verksamhetsår 22/23. 

Tidigare minusresultat 

Kåren har tidigare haft en verksamhet som ekonomiskt gått med plusresultat och således genererat 
ett sparkapital. När man inte sett anledning att använda detta till större investeringar har man i stället 
valt öka kvaliteten – och således kostnaden, för verksamheten. Detta har man gjort långsiktigt 
genom att tillåta det reguljära kårarbetet kosta mer pengar än vad det tjänat genom att anställa mer 
personal och lägga mer pengar på evenemang. Utmaningen blir att vända en medveten tradition av 
minusresultat till en nollbudget. 
 
Kåren har fortfarande starkt kapital, men många förändrade inkomstkällor och nya utgifter ställer 
kravet på en långsiktig verksamhetsdesign som ger tydliga svar på hur kåren i framtiden är anpassad 
efter en ny verklighet. Målet är att vi ska fortsätta kunna bedriva vårt arbete med konstant- och 
förutsägbar kvalitet över kommande år. 
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Statsanslaget 

Statsanslaget infördes av staten 2021 och förväntas hålla till åtminstone 2024. Denna ges till 
lärosätena som extra pengar öronmärkta för utökat studentinflytande, varför bland annat LiU ser det 
rätta i att föra vidare dessa till studentkårerna.  
 
Statsanslaget till LiU delades upp mellan kårerna baserat på antalet heltidsstudenter som 
representeras och betalas ut till kårerna genom fakulteterna. Detta har resulterat i en kedja med 
många mellanhänder där det förekommit konstant oklarhet i vem som pengarna tillhör, huruvida 
dem är öronmärkta eller kan öronmärkas till något speciellt syfte, hur dem ska betalas ut, och hur 
stort anslaget är. 
 
Det sistnämnda är den största anledningen till den överraskande minusbudget vi nu har prognos för.  
Preliminär info för styrelsen 20/21 reserverades för att innehålla oklarheter, men sade då att 
statsanslaget till StuFF skulle ligga på ca 1,40 miljoner SEK. Senare dokument från LiU skulle 
sedermera visa för styrelsen 21/22 att detta belopp i själva verket ligger på 0,69 miljoner SEK. 
Indikationer från LiU har dessutom indikerat på att beloppet kommande år kommer sänkas till 0,55 
miljoner SEK, ett slags näst värsta scenario att bygga budgeten kring. 
 
Till verksamhetsplan hör det till styrelsen att bygga verksamheten kring att beloppet från det extra 
statsanslaget eventuellt kan reduceras till 0 SEK i och med att det mycket väl kan ligga i en nyligen 
tillträdd regering att dra in detta. 
 
Läs mer om statsanslaget i bilagan i slutet av dokumentet. 

Doktorandombudet 

Införandet av ett doktorandombud är en fråga som kåren bedrivit länge och äntligen fått genomslag 
i. I samband med ett fastställande från Universitetskanslersämbetet räknas numera doktorander som 
studerande och således förtydligas kårernas ansvar för att representera dessa mer än det gjordes 
tidigare. När doktorander inte längre räknas som anställda utan som studerande har det bedömts 
opassande att ett doktorandombud anställs av universitetet utan ska ha anställning i 
kårverksamheten. 
 
Just nu pågår förhandlingar kring hur doktorandombudets anställning ska finansieras, men i och 
med att det extra statsanslaget är ämnat att gå till studentrepresentation går dem flesta argument för 
att statsanslaget ska gå till just detta. Om kårerna tillsammans behöver finansiera hela anställningen 
genom enbart sina extra statsanslag kommer det inte finnas mycket över till annat. 
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Höjda styrelsearvoden 

Inför nuvarande verksamhetsår höjdes arvodena från 35% av prisbasbeloppet till 40% av 
prisbasbeloppet 2021, vilket motsvarar månadsarvode av 19 040 SEK per kårstyrelseledamot. Detta 
för att hjälpa vid rekryteringen av styrelseledamöter som tidigare haft problem med få antal sökande. 
Det fanns även en förhoppning att ett högre arvode hade lockat bredare och bättre kompetens till 
kårstyrelsen. 
 
När förslaget genomfördes grundades det i budgeten i tron om att det extra statsanslaget var 
avsevärt högre samt att doktorandombudet inte skulle behöva finansieras av kårerna själva. Idag har 
StuFFs styrelse det hösta arvodet på 40% av prisbasbelopp följt av Consensus på 35% och LinTek 
på 33%. 
 

Åtgärder 

Styrelsen rekommenderar att nuvarande verksamhet inte skärs ner, samt att sänkandet av arvode för 
kommande styrelseledamöter enbart bör göras i nödfall. I stället hoppas styrelsen få igenom sina 
förhandlingar med LiU och fakulteterna om mer subventionering och bidrag. 
 
Nedan följer en prioriteringslista över åtgärder som bör tas för att nå upp till att täcka underskottet. 
 

1. Få medlemskapsbidrag från SESUS 

 

Genom medlemskap i SESUS får organisationen 
pengar för varje medlem som är mellan 18 och 25 
år gamla. 
 
SESUS får dessa medel från staten och hur mycket 
dem kan dela ut till varje medlemsorganisation är 
beroende på hur många organisationer som behöver 
dela på pengarna, samt hur mycket som staten valt 
att ge dem för det givna året. 
 
Som riktlinje har SESUS sitt medlemskapsbidrag 
runt 100 000 SEK. Utöver detta finns planer på att 
eventuellt byta till SESUS egna medlemssystem 
Memlist, något vi hade tjänat 50 000 SEK på. 
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Totalt skulle vi genom dessa handlingar kunna tjäna 
in 150 000 SEK. 

2. Få doktorandombudet delfinansierat av LiU 

 

Det är inte realistiskt att LiU kommer finansiera 
hela den extra kostnaden för anställningen av ett 
doktorandombud, däremot förhandlar vi om att 
LiU kan delfinansiera detta. 
 
Hur mycket pengar som LiU hade velat plocka fram 
för att göra detta går inte att säga i dagsläget, men 
nedan publiceras en tabell på möjliga utfall. I 
kommande räkneexempel kommer denna besparing 
utgå från den lägsta möjliga delfinansiering av 
100 000 SEK, vilket hade resulterat i 46 000 SEK 
lättnad för StuFF. 
 

Delfinansiering Total Lättnad StuFF 

100 000 46 000 

150 000 69 000 

200 000 92 000 

250 000 115 000 
 

3. Få ökade bidrag för mottagning 

 

Med fler mottagna studenter kommer högre 
kostnader för mottagning. Genom detta driver vi på 
för att få höjda medel från fakulteterna och LiU när 
dem beställer mottagning från oss. 
 
Fakulteterna har ställt sig motvilligt till detta förslag, 
men har indikerat att dem själva hade kunnat vara 
med på höjningen om LiU bidrar med mer. 
 
Vi vill försöka få en ökning med 50 000 SEK från 
LiU och 100 000 SEK tillsammans från fakulteterna 
till mottagningsuppdraget. 
 
Totalt skulle vi genom dessa handlingar tjäna in 
150 000 SEK 
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4. Få ökade uppdragsbidrag genom kårstatusförhandlingen 

 

Förutom ovan nämnt ökade mottagningsstöd från 
LiU vill vi göra gemensam sak med Consensus att 
begära ersättning för decentraliserade utbildningar. 
 
Detta förhandlas i förnyandet av kårstatus i 
december där vi tror att det är realistiskt att be om 
åtminstone 25 000 kr för detta. 

5. Besparingspaket del 1 

 

Besparingspaketet är godtyckligt ihopsatt och är i 
del 1 fokuserat på områden där vi tror att 
verksamheten inte riskerar förändras avsevärt. 
 
Skisser på detta besparingspaket är under 
förändring och styrelsen kommer ha en gemensam 
rekommendation om besparingspaketets 
utformning när det behöver aktiveras. 
 
Målet är att besparingspaket del 1 ska spara in 
ungefär 75 000 SEK. 
 
I nuvarande skiss motiveras detta bland annat med 
sänkta omkostnader för kontoren, billigare 
sektionsutbildning, effektiviseringar av AMO- och 
UB-området, sänkta fortbildningsmedel för 
styrelseledamöterna och kraftigt minskad mängd 
pengar som sektioner- och föreningar kan äska för. 
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6. Sänkning av arvoden till 37,5 % av prisbasbelopp 

 

Det ligger inte ofta i styrelsens ensak att föreslå 
sänkning av arvode. Men i ett nödfall hade det 
kunnat räcka med att halvvägs rulla tillbaka förra 
arvodeshöjningen från 35 % av brisbasbelopp till 40 
% av prisbasbelopp halvvägs, det vill säga till 37,5 
% av prisbasbelopp. 
 
Detta hade besparat arvodeskostnader av 163 800 
SEK 

7. Besparingspaket del 2 

 

Besparingspaketet är godtyckligt ihopsatt och är i 
del 2 fokuserad på områden där vi tror att 
verksamheten riskerar förändras. 
 
Skisser på detta besparingspaket är under 
förändring och styrelsen kommer ha en gemensam 
rekommendation om besparingspaketet behöver 
aktiveras. 
 
Målet är att besparingspaket del 2 ska spara in 
ytterligare 75 000 SEK. 
 
I nuvarande skiss motiveras detta bland annat med 
borttagen företagshälsovård för styrelsen, sänkt 
budget för medlemsförmåner och marknadsföring, 
samt ett komplett utträde ur kårsamarbetet 
SAMBAND. 
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8. Sänkning av arvoden till 35,0 % av prisbasbelopp 

 

Som sista realistiska utväg hade arvodeshöjningen 
helt kunnat rullas tillbaka tillföregående 35 % av 
prisbasbelopp. 
 
Detta hade besparat arvodeskostnader av ytterligare 
163 800 SEK. 

Om ökad finansiering uteblir 

 

Med SESUS-bidrag Utan SESUS-bidrag 
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Prioreteringslistan leder oss till följande slutsats: 
 

• Om alla bidrag vi ansöker om beviljas kommer enbart det första besparingspaketet behöva 
användas. 

• Om vi endast blir beviljade SESUS-bidraget kan underskottet motverkas genom båda 
besparingspaket samt arvodessänkning till 37,5 % av prisbasbeloppet 

• Om vi inte blir beviljade några bidrag kan underskottet motverkas genom båda 
besparingspaket samt arvodessänkning till 35 % av prisbasbeloppet 

Möjliga ytterligare åtgärder 

Under möjliga ytterligare åtgärder presenteras besparingar- eller inkomstkällor som i mån om tid 
hade kunnat utforskas av nuvarande styrelse, alternativt av kommande styrelser: 

• Att byta ut en heltidspost i styrelsen mot en administratör eller kanslist på deltid är 
nuvarande styrelses uppdrag och kommer presenteras för fullmäktige under våren. Denna 
förväntas dock inte sänka arvodeskostnaderna då denna hade behövt ha högre lönestandard. 

• Att minska antalet ledamöter i styrelsen utöver ovanstående punkt, alternativt byta ut fler 
heltidare mot deltidare kräver en grundläggande revidering av tjänstestruktur och är lämplig 
först i framtiden när det går att se huruvida arbetsbördan förändrats till följd av anställandet 
av kanslist och/eller doktorandombud. 

• Beroende på utfallet i utredningen om fullmäktiges framtida struktur kan detta innebära 
vissa ekonomiska effektiviseringar.  

• Ytterligare budgetposter som inte utnyttjas till fullo kan uppdagas i en tid där organisationen 
inte har påtaglig eftersläpning i bokföringen. 

Diskussion: Arvodesfrågan 

Till arvoden följer arbetsgivaravgifter som ökas- och sänks med mängden pengar som betalas ut. Att 
avlöna en heltidsanställd styrelse blir den största kostnaden för en kår. Sänkning av arvodena är 
således ett väldigt effektivt sätt att spara in på kostnader. Med detta följer däremot problemen att det 
blir mindre attraktivt att söka tjänst i kåren och att valberedningen får ett hårdare jobb vad gäller att 
rekrytera. 
 
Ett ytterligare problem är att arvodena för nästa styrelse bör sättas under december-FUM, då 
valberedningen inte kan lova ut ett arvode till dem sökande om detta sedan behövs sänkas i 
efterhand. Däremot är det möjligt att sänka arvode för kommande styrelseledamöter i december-
FUM, för att sedan höja det under rekryteringsprocessen på februari-FUM om det visar sig att 
bidragen vi försöker förhandla oss till beviljas och vi har råd att höja till antingen 37,5 % eller 
tillbaka till dagens 40 %. 
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Som styrelse lägger vi oss enbart i frågan om styrelsens arvoden som ett förslag på åtgärd som kan 
spara in pengar och hjälpa oss lägga fram en budget för kommande år utan för stort förväntat 
minusresultat. Önskar fullmäktige ge styrelsen detta verktyg behöver det vara av deras egen vilja och 
styrelsen ser det därför som lämpligast att detta väcks av fullmäktige själva som en motion. 
 
Från styrelsen föreslår vi fullmäktige att diskutera följande alternativ i att lägga fram ett förslag för 
arvodesfrågan: 

Sänka arvodesnivån för nästa styrelse direkt 
till 35 % av prisbasbeloppet 

(behöver beslutas december-FUM) 
 

Behålla arvodesnivån för nästa styrelse på 
40 % av prisbasbeloppet och låta nästa 

verksamhetsår utreda frågan 
(kan beslutas senare) 

 
1. Sänka arvodesnivån till 35 % av 

prisbasbelopp för nästa styrelse 
2. Låta valberedning rekrytera nästa 

styrelse till löftet av denna arvodesnivå 
(16 905 SEK) 

3. Höja utlovat arvode till nästa styrelse till 
37,5 % av prisbasbelopp (18 113 SEK) 
eller 40,0 % (19 320 SEK) beroende på 
hur många bidrag som blivit beviljade 
under december-förhandlingarna. 

4. Låta valberedning informera sökande- 
eller rekryterade om höjningen så fort 
den går igenom. 

1. Behålla arvodesnivån på 40 % av 
prisbasbelopp för kommande styrelse 

2. Låta stor minusbudget gå igenom för 
nästa verksamhetsår 

3. Sätta i verksamhetsplan- och/eller 
handlingsplan för kommande styrelse 
att utreda behovet av sänkt arvode för 
styrelsen 23/24 

Av styrelsen inlagda argument 
 

• Undviker ett ytterligare år av 
minusbudget, således inte samma press 
om besparingar på kommande styrelse 

• Genom att sänka arvodena visar vi 
initiativ på besparing när bemöter LiU 
och fakulteterna i förhandlingarna om 
ökade bidrag 

• Vi undviker att våra höga arvoden blir 
ett slagträ i våra förhandlingar med de 
andra kårerna 

• Mindre jobb och färre oklarheter för 
årets valberedning. 

• Behåller det höga arvodet som 
motivation att söka styrelsen 22/23 

• Sänkt arvode som besparingsåtgärd 
skjuts till en framtid där vi vet mer vilka 
bidrag vi får 
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Om inte frågan lyfts kommer alternativ 2, att behålla nuvarande arvodesnivå tills vidare i praktiken 
att gälla. Det kommer senare vara upp till fullmäktige huruvida man vill acceptera en minusbudget 
eller begära andra besparingsåtgärder av styrelsen inför budgetarbetet. 

 

 

 

Styrelsen 21/22 
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Max I. Björklund (28 Jan 2022 17:04 GMT+1)
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Bilaga: Extra statsanslag för studentinflytande 

 

Staten beslutade förra hösten att inför 2021 införa ett utökat statsbidrag till studentkårer om 25 miljoner 
kronor, och beräknade för 2022 och 2023 att anslaget skulle öka med 20 miljoner kronor gentemot 
basanslaget om 46 miljoner kronor. Detta beslut togs mot bakgrund att ge bättre möjligheter att stärka 
studentinflytandet. Motiveringen kan läsas i sin helhet på sida 148 i den bifogade länken, men grundar 
sig i en satsning på det livslånga lärandet och i sin tur en satsning på engagerade studenter och ett aktivt 
studentinflytande "för att möjliggöra utvecklingsarbetet för ökad kvalitet i utbildningarna vid universitet 
och högskolor" (Sid. 148 & 284 
https://www.regeringen.se/4a689f/contentassets/bc0f4b1a4ce844f2aa59949d09c93f29/utgiftsomrade-
16-utbildning-och-universitetsforskning.pdf). 

 I anslag 2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet för 2021 ap.4 regleras utdelningen av statsanslaget 
ytterligare, där Regeringen förmedlar pengar via Utbildningsdepartementet som delegerar uppgiften att 
dela ut statsanslaget till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet i sin tur delar upp utbetalningen mellan 
universiteten baserat på antalet helårsstudenter inom utbildning på grund- och avancerad nivå 2019 samt 
antalet doktorander hösten 2019 omräknat till helårsekvivalenter 
(https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21367). 

 

Statsanslaget skickas härefter till Linköpings universitet, där det totalt uppgår till 3 745 000 kronor. Av 
dessa är 1 500 000 kronor det extra statsanlaget. Utefter fördelning på antal helårsstudenter delar därefter 
Linköpings Universitet ut bidraget till respektive fakultet. Området för Utbildningsvetenskap och den 
Filosofiska Fakulteten tar därefter och vidareförmedlar respektive bidrag till StuFF, medan Medicinska 
fakulteten och Tekniska fakulteten delar ut sina belopp till sina respektive kårer (Consensus & LinTek). I 
slutändan får då StuFF 691 683 kronor. (DNR LiU-2021-01098). 

Som märks har processen resulterat i en del mellanhänder där olika parter tolkat informationen på olika 
vis. Det har funnits en viss oklarhet i diskussion med fakulteterna kring huruvida pengarna är 
öronmärkta för något särskilt syfte och hur de ska betalas ut etc. Vidare har det inte alltid varit så tydligt 
som det är nu exakt hur mycket pengar som skulle delas ut. 

Det sistnämnda är den största anledningen till den överraskande minusbudget vi nu har prognos för. 
Styrelsen 20/21 reserverades visserligen för osäkerhet, men blev informerade om att StuFFs del av 
statsanslaget skulle ligga på cirka 1.4 miljoner kronor. Senare dokument, som här redovisats, visar att 
beloppet ligger på betydligt mindre. Förutsatt att budgetpropositionen för 2022 klubbas kommer även 
kommande års extra belopp sänkas till cirka 0.55 miljoner kronor, men däremot förväntas det inte sjunka 
ytterligare de två kommande åren efter det (till och med 2024). Efter 2024 finns det ännu inga hårda 
indikationer på framtiden för det extra statsanslaget (sid. 253-254 
https://www.regeringen.se/4a6679/contentassets/cdd922ce835e4da0a87edcb38aafef65/utgiftsomrade-

16-utbildning-och-universitetsforskning.pdf) Att det extra statsanslaget ska räcka ända fram tills 2026 

EIAAH
AH

FWNm

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr1X73SGtA96DuOIKxkDhKgKXfNEGKHMC


 

 

 

 

S   Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

Linköping den 17 november 2021 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

är dock något som diskuterats i riksdagen, vilket berättigar en viss förväntning till att det kommer 
ges tills dess. Framtida riksdagskonstellationer kan dock komma att neka detta extra statsanslag, 
vilket är något StuFF som organisation måste ta i beaktning. 
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Diskussionsunderlag: Avsaknad av protokoll 

Bakgrund 

 
I revisionsberättelsen för verksamhetsåret 20/21 står det bland annat att  
 

“StuFF har fortsatt problematik med protokoll, ett problem som funnits under en längre 
period. Detta gäller alla nivåer av protokoll, från Fullmäktige, fullmäktiges utskott till 
Styrelsen. Problemen innefattar men begränsas inte till: 

• Total avsaknad av protokoll, gällande Fullmäktiges utskott. 

• Fördröjning av publicering av protokoll på hemsida. I skrivande stund saknas fyra av tio 
styrelseprotokoll, tre av nio fullmäktigeprotokoll… 
… 
Dessa problem kan anses små, men utan kontinuerligt publicerade protokoll saknas den 
insyn i verksamheten som medlemmarna förtjänar. Det är även svårare för de inom 
verksamheten att veta vad som sker när protokoll inte finns tillgängliga.” 

 
om man idag (2021-12-07) går in på stuffs hemsida återfinns samma problem; inga styrelseprotokoll 
finns, och inte heller några protokoll från vare sig valrådet- eller valberedningsmöten. Samma 
problematik verkar alltså finnas detta verksamhetsår. 
 

Diskussionsfrågor 

 

• Hur kan vi se till att styrelsen och dess utskott faktiskt publicerar sina protokoll?  

• Hur kan vi hjälpa dem?  

• Är det rimligt att vi har förtroendevalda som inte genomför sitt uppdrag på ett transparent 
sätt? 
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