Sidan 1 av 3

Tid:

Onsdagen den 31 mars, 2021 kl. 10:30-11:00

Lokal:

Digitalt

Närvarande:

August Goldhahn, Anika Ernvik, Tone Wernersson, Natalia Tomczyk, Deborah
Traujtmann

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt

Ärende, föredragande

Handl. nr.

öppnande
1. Mötets
1

Kårordförande August Goldhahn öppnade mötet kl. 10:39

2. Mötessekreterare
2

Ständig sekreterare Anika Ernvik

3. Val
3 av justeringsperson

Beslutades: att välja Tone Wernersson till justeringsperson

4. Adjungeringar
4

Punkten lämnas utan åtgärd.

av föredragningslistan
5. Godkännande
5

5 SM06-20/21

August yrkar på att flytta Beslutsförslag om Nedläggning och avveckling av
Utbildningsutskottet StuBin från punkt 10a till Övriga beslutspunkter 11a. Vilket innebär
att punkt 10b blir 10a och August yrkar på att lägga till handlingsnr 10a SM06-20/21 för
nya 10a.
Beslutades:
• Att godkänna Augusts yrkande
• Att godkänna den framvaskande föredragningslistan
mötesprotokoll
6. Föregående
6
Punkten lämnas utan åtgärd.

och meddelanden från styrelsens ledamöter
7. Rapporter
7
Punkten lämnas utan åtgärd.

8. Presidiebeslut
8
a)

Presidiebeslut angående behörigheter på Handelsbanken och
deklarationsombud för Skatteverket
Föredragande: Anika Ernvik

8a SM06-20/21

Beslutades:
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•

Att lägga presidiebeslutet till handlingarna

9. Beslut per capsulam
a) Proposition om resultatdisposition
Föredragande: August Goldhahn

9a SM06-20/21

Beslutades:
•

Att lägga beslutet till handlingarna

b) Beslutsförslag om Riktlinjer & Mall för SU-projekt
Föredragande: August Goldhahn

9b SM06-20/21

Beslutades:
•

Att lägga beslutet till handlingarna

c) Sektionsnivåer
Föredragande: August Goldhahn

9c SM06-20/21

Beslutades:
•

Att lägga beslutet till handlingarna

d) Nominering auktoriserad revisor för StuFF 21/2
Föredragande: Anika Ernvik

9d SM06-20/21

Beslutades:
•

Att lägga beslutet till handlingarna

e) Delegering av mandat att tillsätta representanter att företräda StuFF
Föredragande: August Goldhahn

9e SM06-20/21

Beslutades:
•

Att lägga beslutet till handlingarna

och motionssvar
10. Propositioner
1
0
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a) Ny vision för StuFF
Föredragande: Tone Wernersson

10a SM06-20/21

Beslutades:
• Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet
beslutspunkter
11. Övriga
1
a) Nedläggning och avveckling av Utbildningsutskottet, StuBin
Föredragande: August Goldhahn

11a SM06-20/21

Beslutades:
• Att godkänna punkten i sin helhet

12 Diskussionspunkter

Punkten lämnas utan åtgärd.

13 Övriga frågor

Punkten lämnas utan åtgärd.

14 Nästa möte

Punken lämnas utan åtgärd.

15 Mötets avslutande

Kårordförande August Goldhahn avslutade mötet kl. 10:48

Undertecknas av

August Goldhahn (26 Apr 2021 14:06 GMT+2)

Anika Ernvik (21 Apr 2021 23:07 GMT+2)

Tone Wernersson (22 Apr 2021 09:49 GMT+2)

August Goldhahn

Anika Ernvik

Tone Wernersson

Ordförande

Ständig Sekreterare

Justeringsperson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslut om resultatdisposition
Efter ett avslutat verksamhetsår bör Fullmäktige alltid besluta antingen hur man ska täcka det
eventuella minusresultatet alternativt vad som ska göras med ett eventuellt positivt resultat.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Underskottet ska täckas av det egna kapitalet och överföras i ny räkning.

__

_____________

August Goldhahn, KO 20/21
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag om Riktlinjer och mall för SU-projekt”
Som ni vet håller sektionsenheten på att revidera dokument och vid revideringen insåg vi att
riktlinjer för SU-projekt och mall SU-projektidé är två dokument som bör vara ett dokument.
Anledning till det här är för att underlätta för sektionerna att hitta information om riktlinjerna och
undvika situationer där sektioner fyller i mall utan att föra läsa riktlinjerna.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Anta beslutsförslag enligt bilaga

•

Ge Sektionsenheten rätt till redaktionella ändringar

Erik Stiegler

_______________

Erik Stiegler (23 Apr 2021 16:19 GMT+2)

Sektionsenheten genom Erik Stiegler

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Sidnummer
1(3)

Riktlinjer för Sektionsutvecklande projekt

Rev
2020-02-15

Dokumenttyp

Interna Rutiner
Dokumentansvarig

Sektionsenheten
Fastställs av

Styrelsen

Riktlinjer för sektionsutvecklande projekt
Detta dokument innehåller regler och riktlinjer för de sektionsutvecklande projekt (SU-projekt)
som sektionerna har möjlighet att genomföra en gång per verksamhetsår. Projektets syfte är att
utveckla sektionens arbete för att gynna studenter som sektionen ansvarar för enligt sektions
avtalet. . Ansvarig på StuFF och i sektionen kan gemensamt besluta om avvikelser från de regler
och riktlinjer som står i detta dokument om särskilda skäl föreligger. Det bör i sådana fall ske
skriftligt.

Syfte och mål
För att nå C-nivå i sektionsavtalet ska sektionen varje verksamhetsår genomföra ett SU-projekt
som tagits fram i samråd med StuFF (se aktuellt sektionsavtal). Dessa projekt är till för att
sektionerna ska ta tid till att utveckla och/eller underlätta sitt arbete med fokus på sektionens
studenter. Projekten ska därför ha en tydlig koppling till sektionen och dess potentiella
arbetsutveckling. Vem som helst i styrelsen kan vara projektledare och därmed ha ansvar för
genomförandet av projektet.

Tidsplan och genomförande
I början av verksamhetsåret bör sektionens ansvariga planera projektet och lämna in en
projektidé för godkännande. Deadline för denna projektidé är halvvägs in i på verksamhetsåret.
Ta kontakt med er kontaktperson i StuFF för en mer exakt deadline för din sektion. Planerandet
kan dock med fördel börja tidigare än så. Kontaktpersonen på StuFF finns tillgänglig för
sektionen för enskilda möten om detta skulle behövas för att diskutera eventuella idéer, hinder
och/eller problem. Efter godkännande ska projektet dra igång och utföras enligt projektidén.
Efter genomfört projekt eller i slutet av verksamhetsåret ska en projektrapport lämnas in. Efter
att rapporten har lämnats och eventuellt kompletterats är projektet officiellt genomfört. Det är
bra om det hålls en kontinuerlig dialog mellan ansvariga på sektionen och StuFF under
projektets gång.

Projektidé och projektrapport
Projektidén ska skickas in till su-projekt@stuff.liu.se. Projektidén ska tydligt förklara syfte och
StuFF
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Fastställs av

Styrelsen
mål med projektet, hur det relaterar till sektionens utveckling samt hur och när projektet är
tänkt att genomföras. StuFF tillhandahåller en mall för projektidén som sektionen ska använda
när detta skickas in. Sektionerna ansvarar själva för att skicka in projektidén i tid för att få den
godkänd av StuFF. Ansvariga på StuFF har rätt att godkänna och underkänna projektidéer samt
begära komplettering eller förtydliganden. Detta ska göras tydligt till sektionens ansvariga och
under rimlig tid från att projektidén tagits emot.
När projektet är genomfört ska en rapport skickas in till StuFF enligt mall som StuFF
tillhandahåller. Om projektet inte är genomfört i tid eller inte gått att genomföra, fyll ändå i
terminsrapporten för att göra en lägesavstämning. Rapporten ska tydligt förklara hur arbetet
med projektet gick till, hur det föll ut samt hur sektionen arbetar vidare med resultatet eller de
reaktioner som uppkom. Sektionerna ansvarar för att lämna in projektrapporten innan deadline.
Ansvariga på StuFF ska informera om deadline för rapporten i god tid.

Verksamhetsårsöverskridande projekt
Om projektet är verksamhetsårsöverskridande ska sektionen ändå skicka in en projektrapport i
slutet av alla vårterminer då projektet pågår. Projektrapporten bör då fokusera på hur arbetet
har gått hittills samt vad som kvarstår av projektet. För nästkommande hösttermin ska
sektionen återigen skicka in en projektidé, denna bör då fokusera på vad som kvarstår av
projektet och innehålla kort information om hur arbetet från föregående verksamhetsår gick.
Innehållet i projektidén för verksamhetsår nummer två kan alltså med fördel tas från tidigare
projektidé och projektrapport. I övrigt gäller det som står under tidigare rubriker.

Gemensamma projekt
Om två sektioner vill göra ett gemensamt projekt ställs det krav på säkerställning av att
sektionerna är lika delaktiga i arbetet och resultatet (något som ska tydliggöras), samt att
projektet är av en större natur. Sektioner kan samtidigt arbeta gemensamt med ett SU-projekt,
men ändå ha en varsin projektidé och projektrapport om så önskas. Då ska ansvarig på StuFF
informeras om att detta sker.
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Projektidé för sektionsutvecklande projekt (SU-projekt)
Följ denna mall för att skriva projektidé till ert sektionsutvecklande projekt (SU-projekt). Spara
som ett Word- eller PDF-dokument under filnamnet ”Projektidé (sektionens namn och
verksamhetsår)". Projektidén skickas till su-projekt@stuff.liu.se innan utsatt deadline.
1. Sektionens namn:
2. Projektet gäller för verksamhetsår:
3. Projekttyp och projektnamn:
4. Projektbeskrivning
a. Vem/vilka har huvudansvar för projektet?
b. Beskriv projektets syfte och mål:
c. Beskriv projektets innehåll och planerat genomförande, med hjälp av en tidsplan
& milstolpar:
d. Motivera hur projektet kommer gynna sektionens studenter
5. Övriga kommentarer:

StuFF
Kårallen, Universitetet
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag rörande Sektionsnivåer

Sektionsenheten har suttit ned och utifrån sektionernas terminsrapporter försökt sätta rimliga
sektionsnivåer för höstterminen 2020. Innan nivåerna kan anses beslutade och kan skickas ut till
sektionerna behöver de dock fastställas av styrelsen. Enheten har tagit beslut enligt dokumentet
Instruktioner för sektionsenheten där det om detta står:

”Enheten ska sträva efter att ta beslut i konsensus, men då detta inte är möjligt avgörs det genom
majoritetsbeslut. Vid oenighet rådfrågas kårordförande.”
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Att fastställa de föreslagna sektionsnivåerna.

•

Ge sektionsenheten rätt till redaktionella ändringar

Erik Stiegler

_______________

Erik Stiegler (23 Apr 2021 16:19 GMT+2)

Sektionsenheten genom Erik Stiegler

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Sektionsenheten s förslag på sektionsnivåer
Nedan visas sektionsenhetens förslag på sektionsnivåer för höstterminen 2020.

Sektion
AJF
ELIN
FLiNS
KogVet
LiSa
LiUPhD
LSEK
MiP
PULS
SAKS
SeKeL
SKA
SKUM
Socionomsektionen
Statlin
Stimulus

Nivå enligt sektionsavtalet
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
A
C
B
C
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

StuFF behöver minst en auktoriserad revisor och olikt alla andra nomineringar kommer vi som
styrelse lägga fram förslag till fullmäktige för just detta uppdrag. Detta då valberedningen är för långt
utanför den dagliga verksamheten för att ha goda förutsättningar att hitta och välja en auktoriserad
revisor. Förslaget som ligger är att till fullmäktige nominera Carolina J Frogedal från Grant
Thornton till auktoriserad revisor. Carolina är vår nuvarande auktoriserade revisor och var det även
föregående år. Hon har skött sitt uppdrag mycket väl. Utöver nomineringen finns det i
nomineringen till fullmäktige också en upplysning om att det inte är vanligt att den auktoriserade
revisor jobbar på samma firma som sköter mycket av ens ekonomi komma men att vi väljer att göra
så ändå av praktiska skäl samt med försäkran om att Carolina utövar sin granskning inte är inblandad
i hanteringen av oss som kund.
Därför föreslås styrelsen besluta:
•

att ett nominera Carolina J fråga idag till auktoriserade revisor för kommande verksamhetsår
2021-2022 enligt bilaga

•

ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (21 Apr 2021 23:07 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Styrelsen föreslår Fullmäktige att välja in Carolina J Frogedal från Grant Thornton till auktoriserad
revisor. Carolina är vår nuvarande auktoriserade revisor och var det även föregående år. Hon har
skött sitt uppdrag mycket väl. Värt för Fullmäktige att notera är att hon jobbar på samma företag
(Grant Thornton) som vi köper våra ekonomiska tjänster från. Detta är inte något som hör till
vanligheterna men då Carolina i övrigt inte hanterar vårt konto utöver när hon genomför sin
granskning så har bedömningen varit att det fungerar väl för just vår organisation.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Välja Carolina J Frogedal till auktoriserad revisor för 21/22

_______________

Anika Ernvik (21 Apr 2021 23:07 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Tillsättandet av studentrepresentanter tillfaller de organisationer som vid ett lärosäte har kårstatus.
Inom StuFF är Fullmäktige det högst beslutande organet som utser kårens olika representanter.
Antalet studentrepresentantsuppdrag som StuFF kan tillsätta överstiger dock 200 platser och är
därmed ett arbete som Fullmäktige brukar delegera till styrelsen att utföra då det vore opraktiskt att
göra inom Fullmäktiges möten.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram bifogad proposition till fullmäktige

•

Ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (21 Apr 2021 23:07 GMT+2)

Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Styrelsen föreslår, i linje med uppdraget att företräda studenter och värna om studentinflytande, att
styrelsen får i uppdrag att tillsätta representanter som företrädare för StuFF. Detta innefattar både de
representanter som definieras som studentrepresentanter men även övriga representanter som
StuFF har rätt att utse eller lämna förslag på utanför den egna organisationen. Exempel på övriga
representanter innefattar representanter till forum såsom Kårservice Ägarförening eller andra forum
där StuFF är medlem. Dessa platser räknas inte som studentrepresentantsplatser då
studentrepresentation används för att beskriva de uppdrag som finns reglerade i lag, det vill säga
forum inom lärosätet där beslut ska fattas eller beredas som har med utbildning eller studenters
situation att göra. Det totala antalet studentrepresentantsuppdrag som StuFF kan tillsätta uppgår till
över 200 platser vilket är anledningen till att det är praxis att Fullmäktige delegerar mandatet till
styrelsen.
Fullmäktige föreslås därför besluta att:
•

Delegera rätten och uppdraget att utse studentrepresentanter för verksamhetsåret 2021/2022
till styrelsen

•

Delegera rätten och uppdraget att utse representanter att företräda StuFF i organisationer
utanför StuFF, i de fall uppdragen ej är studentrepresentantplatser, för verksamhetsåret
2021/2022 till styrelsen

_____________________

Anika Ernvik (21 Apr 2021 23:07 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag om att välja in en ny vision för StuFF
StuFFs nuvarande vision är följande: ”StuFF gör skillnad före under och efter studietiden”. Då
denna vision har betraktats som inte helt överensstämmande så har det funnits ett önskamål att byta
ut den mot en ny som är mer relevant och motiverande för arbetsgruppen.
Efter en workshop med FUM 19/20 och flera workshops med styrelsen 19/20 samt 20/21 och efter
att ha lagt fram tre förlag till FUM 20/21 där de fick rösta så har styrelsen nu landat i och sett ut ett
förslag på ny vision. Denna vision lyder följande: ”Tillsammans skapar vi morgondagens studietid
för dagens studenter.” Denna vision fick många av rösterna från FUM och efter diskussioner i
styrelsen har styrelsen kommit fram till att det är denna som både är mest motiverande för
arbetsgruppen, mest användarvänlig och som säger precis det vi vill säga.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Ta bort ”StuFF gör skillnad före under och efter studietiden” ur StuFFs grafiska profil

•

Ersätta StuFFs nuvarande vision med ”Tillsammans skapar vi morgondagens studietid för
dagens studenter.”

•

Sätta in den nya visionen i StuFFs grafiska profil

•

Ge Tone Wernersson rätt till redaktionella ändringar

_______________

Tone Wernersson (22 Apr 2021 09:49 GMT+2)

Tone Wernersson
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Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag om att välja in en ny vision för StuFF
StuFFs nuvarande vision är följande: ”StuFF gör skillnad före under och efter studietiden”. Då
denna vision har betraktats som inte helt överensstämmande så har det funnits önskemål att byta ut
den mot en ny som är mer relevant och mer motiverande för arbetsgruppen.
Efter en workshop med FUM 19/20 och flera workshops med styrelsen 19/20 samt 20/21 och efter
att ha lagt fram tre förlag till FUM 20/21 där de fick rösta så har styrelsen nu landat i och sett ut ett
förslag på en ny vision. Denna vision lyder följande: ”Tillsammans skapar vi morgondagens studietid
för dagens studenter.” Denna vision fick många av rösterna från FUM under workshopen inför de
nya styrdokumenten och efter diskussioner i styrelsen har styrelsen kommit fram till att det är denna
som både är mest motiverande för arbetsgruppen, mest användarvänlig och som säger precis det vi
vill och behöver säga.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Ersätta den gamla visionen: ”StuFF gör skillnad före under och efter studietiden” till den
nya visionen: ”Tillsammans skapar vi morgondagens studietid för dagens studenter.”

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

Tone Wernersson (22 Apr 2021 09:49 GMT+2)

Styrelsen genom Tone Wernersson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
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Beslutsförslag om nedläggning och avveckling av
utbildningsutskottet, StUBin
Under de senaste åren så har kårens utbildningsutskott (StUBin) varit vilande av flera anledningar.
Därför önskar jag nu lägga den till vila och avveckla StuUBin.
StUBins nuvarande struktur är ett merarbete för ledamoten som hanterar utskottet. Engagemanget
har försvunnit vilket ger mera merarbete att dra igång utskottet. För tillfället behöver kåren fokusera
på mer kritiska områden för att på ett effektivt sätt nå ut till studenter som inte annars har en egen
sektion.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
● Avveckla utbildningsutskottet (StUBin).
● Ge Policarpio H. Bernerstedt rätt till redaktionella ändringar

_______________

policarpio Bernerstedt (21 Apr 2021 23:19 GMT+2)

Policarpio H. Bernerstedt
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