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Tid:

fredagen den 2 juli kl, 10.00 – 11:00

Lokal:

Wallenberg, campus Valla, Linköping

Närvarande:

Simon Ågren (Kårordförande),
Max Björklund (Vice Kårordförande),
Oscar Vines (Studentombud utbildning Filosofisk fakultet),
Kim Axelsson (Studentombud utbildning utbildningsvetenskap),
Freja Larsson (Studentombud arbetsmiljö & lika villkor),
Rebecca Ritzén (Medlem- och studentrepresenantsansvarig),
Petra Rørberg (Kommunikatör),
Nicolina Wikström (Studiesocialt ansvarig, mottagning & sektion)

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt

Ärende, föredragande

Handl. nr.

öppnande
1. Mötets
1

Kårordförande Simon Ågren öppnade mötet kl. 10.26

2. Mötessekreterare
2

Beslutades: att välja Max Björklund till sekreterare

3. Val
3 av justeringsperson

Beslutades: att välja Kim Axelsson till justeringsperson

4. Adjungeringar
4

Punkten lämnas utan åtgärd.

av föredragningslistan
5. Godkännande
5

5 SM01-2021

Simon Ågren yrkar på att ändra handlingsnummer 11f till 11g på sista handlingen under
övriga beslutspunkter.
Beslutades:
• Att godkänna Simons yrkande
• Att godkänna den framvaskade föredragningslistan i sin helhet.
mötesprotokoll
6. Föregående
6
Punkten lämnas utan åtgärd.

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

8. Presidiebeslut
8

Punkten lämnas utan åtgärd.
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9. Beslut per capsulam

Punkten lämnas utan åtgärd.

och motionssvar
10. Propositioner
1
Punken
lämnas utan åtgärd.
0

beslutspunkter
11. Övriga
1

Punken lämnas utan åtgärd.
a)

11a Utseende av firmatecknare 21.22

11a SM01-21/22

Föredragande: Simon Ågren
Beslutades:
•

Att godkänna beslutsförslaget 11a Utseende av firmatecknare 21.22 sin helhet

b) 11b Intern ansvarsfördelning och uppföljning av ekonomisk hantering

11b SM01-21/22

Föredragande: Simon Ågren
Beslutades:
• Att godkänna beslutsförslaget 11b Intern ansvarsfördelning och uppföljning av
ekonomisk hantering i sin helhet
c)

11c Delegation av utseende av studentrepresentanter

11c SM01-21/22

Föredragande: Simon Ågren
Beslutades:
• Att godkänna beslutsförslaget 11c Delegation av utseende av
studentrepresentanter i sin helhet
d) 11d Medlemsreprecentant KSÄF

11d SM01-21/22

Föredragande: Simon Ågren
Beslutades:
• Att godkänna beslutsförslaget 11d Medlemsreprecentant KSÄF i sin helhet
e)

11e Utseende av personer till extra överlämning

11e SM01-21/22

Föredragande: Simon Ågren
Beslutades:
• Att godkänna beslutsförslaget 11e Utseende av personer till extra överlämning i
sin helhet
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f)

11f Fullmakt till SAMs om Studiesociala avtal

11f SM01-21/22

Föredragande: Simon Ågren
Simon Ågren yrkar på att ändra Nicolina Wikströms personnummer till ”19950301-2867”
då det som står i handlingen är fel angett.
Beslutades:
• Att godkänna Simons yrkande
• Att godkänna det framvaskade beslutsförslaget 11f Fullmakt till SAMs om
Studiesociala avtal i sin helhet
g) 11g Val av arbetsmiljöombud
Föredragande: Simon Ågren

11g SM01-21/22

Freja yrkar på att namnet på beslutsförslaget korrekt kallas 11g Val av Skyddsombud i
stället för 11g Val av arbetsmiljöombud
Beslutades:
• Att godkänna Frejas yrkande
● Att godkänna det framvaskade beslutsförslaget 11g Val av Skyddsombud i sin
helhet

12. Övriga punkter

Punkten lämnades utan åtgärd.

13. Nästa möte

Punkten lämnas utan åtgärd.

avslutande
14. Mötets
5

Kårordförande Simon Ågren avslutade mötet kl. 10.36

Undertecknas av

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Max I. Björklund

Max I. Björklund (2 Jul 2021 22:10 GMT+2)

Kim Axelsson
Kim Axelsson (2 Jul 2021 22:22 GMT+2)

Simon Ågren

Max Björklund

Kim Axelsson

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 2 Juli 2021

Beslut om firmatecknare för verksamhetsåret 2021/2022
För att underlätta studentkårens arbete genom året bör båda presidiets poster vara firmatecknare.
Därför föreslås styrelsen besluta att:


Simon Ågren (19940403-3517) och Max Iivanainen Björklund (19950306-7192) var och en
för sig får teckna firman för Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet
vid Linköpings universitet (822001-0535) från och med den 1 juli 2021 till och med den 30
juni 2022.



Ge Simon Ågren rätt till redaktionella ändringar

_______________

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Simon Ågren
Kårordförande 21/22

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 2 Juli 2021

Interna ansvarsfördelning och uppföljning av ekonomisk hantering
Enligt StuFFS ekonomiska policy ska styrelsen i början av varje verksamhetsår tydliggöra hur
ansvarsfördelningen inom styrelsen ska se ut för det kommande året.
Kategorin ”Interna rutiner” är en typ av styrdokument som antas av styrelsen och ligger under
StuFFs andra styrdokument i rangordning (de andra styrdokumenten antas av fullmäktige).
Därför föreslås styrelsen besluta att:


Anta bifogat dokument som interna rutiner.



Ge Simon Ågren rätt till redaktionella ändringar.

_______________

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Simon Ågren
Kårordförande 21/22

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

Intern ansvarsfördelning och uppföljning av ekonomisk hantering
Bakgrund och syfte
En del av kårstyrelsens arbete är att ansvara för studentkårens ekonomi och förvaltning. Som
ramverk finns stadgan och den ekonomiska policyn. Enligt policyn ska styrelsen i början av
verksamhetsåret besluta hur den interna ansvarsfördelning och uppföljningen av den ekonomiska
hanteringen ska ske.
Ekonomisk hantering
Presidiet ansvarar för att arbetsleda den löpande ekonomiska hanteringen samt att kooordinera
arbetet tillsammans med StuFFs ekonomitjänst. Betalning av fakturor, kontering och attestering av
fakturor, fakturering och löneunderlag sköter presidiet i samråd med ansvarig person i styrelsen samt
ekonomitjänst.
Ekonomiska beslut
StuFFs styrelse har gemensamt ansvar för de ekonomiska beslut som ligger inom den av fullmäktige
fastslagna budgeten. Beslut med ekonomiska konsekvenser som inte ryms inom fastslagen budget
behöver först lyftas som proposition om budgetförändrig till fullmäktige. Alla i styrelsen äger rätt att
lyfta ekonomiska ärenden till styrelsemöten.
Ekonomisk uppföljning
Styrelsemedlemmar ansvarar för att hålla sig uppdaterade om kårens ekonomi i allmänhet och för
den ekonomiska situationen för sitt eget arbetsområde i synnerhet. För det senare bör en dialog
föras med vice kårordförande om projekt inom det egna området.
Vid varje kvartalsavstämning ska en större genomgång av den ekonomiska situationen äga rum.
Presidiet ansvarar för planeringen av dessa genomgångar och samtliga i styrelsen ansvarar för
redovisning av sina egna områden.
Fördelning inom presidiet
Inom presidiet har vice kårordöfande huvudansvar för frågor av ekonomisk karaktär, kontakten med
ekonomitjänst samt den löpande hanteringen. Vid sjukdom eller längre frånvaro tar kårordförande
över uppgiften.

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 2 Juli 2021

Delegation av utseende av studentrepresentanter
Fullmäktige har, som brukligt, delegerat rätten att utse studentrepresentanter till styrelsen. För en
smidig hantering brukar rätten att utse studentrepresentanter delegeras till en styrelsemedlem.
Eftersom MSA har till uppgift att hantera studentrepresentanter är det därför lämpligt att
delegationen går till denna. Det anses även lämpligt att MSA utöver att tillsätta de representanter
som definieras som studentrepresentanter även får i uppdrag att tillsätta övriga representanter som
inte anses vara studentrepresentanter men som representerar StuFF.
Därför föreslås styrelsen besluta att:


Delegera till Rebecca Ritzén rätten att, i samråd med presidiet, utse studentrepresentanter
under verksamhetsår 2021/2022.



Delegera till Rebecca Ritzén rätten att, i samråd med LUST, utse studentrepresentanter till
LUST-delade platser inom och utanför universitetet under verksamhetsår 2021/2022.



Ge Rebecca Ritzén rätt att teckna avtal med ovan nämnda studentrepresentanter i de fall de
inte även är ledamöter i StuFFs styrelse.



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 Rebecca Ritzén.



Ge Simon Ågren rätten till redaktionella ändringar.

_______________

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Simon Ågren
Kårordförande 21/22
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Kårallen, Universitetet
Linköping
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 2 Juli 2021

Medlemsrepresentant till Kårservice ägarförening
De tre studentkårerna vid Linköpings universitet är medlemmar i föreningen Kårservice
ägarföreningar och har en representant vardera vid föreningens medlemsmöten. Vanligtvis är dessa
höstmötet där direktiv till aktiebolaget fastställs och vårmötet där styrelse och övriga funktionärer
väljs samt medlemsavgift beslutas. Studentkårerna brukar representeras av en presidial.
Styrelsen föreslås därför besluta att:
 Utse Simon Ågren till att representera StuFF i Kårservice ägarförening.
 Utse Max Iivanainen Björklundtill personlig suppleant för Simon Ågren.
 Ge Simon Ågren rätten till redaktionella ändringar.

_______________

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Simon Ågren
Kårordförande 21/22

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

Så

MIB
MIB

KA
KA

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 2 Juli 2021

Utseende av personer för extra överlämning
Styrelsen 21/22 har i uppdrag att utse personer i avgående styrelse att stanna kvar för extra
överlämning, samt att fördela tiden mellan dessa. Dessa timmar ska gå till att avsluta
verksamhetsåret och vara styrelsen behjälplig under konkretiseringen.
Styrelsen föreslås besluta att:
 Erik Stiegler utses för att utbilda och stötta nya styrelsen, samt vara styrelsen behjälplig om
80 timmar.
 Policarpio Bernerstedt utses för att utbilda och stötta nya styrelsen, samt vara styrelsen
behjälplig om 80 timmar.
 Anika Ernvik utses för att utbilda och stötta nya styrelsen, samt vara styrelsen behjälplig om
24 timmar.
o Ge presidiet beslutanderätt om att justera antalet timmar som erfordras Anika
Ernvik.
 Ge Simon Ågren rätten till redaktionella ändringar.

_______________

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Simon Ågren
Kårordförande 21/22
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Kårallen, Universitetet
Linköping
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 2 Juli 2021

Fullmakt för studiesociala avtal
För att underlätta studentkårens arbete är det lämpligt att SAMs får fullmakt att skriva på avtal som
rör mottagningen.
Styrelsen föreslås därför beslutar att:
 Nicolina Wikström (19950302-2867) från och med den 1 Juli 2021 till och med 30 juni 2022
får fullmakt att skriva på och godkänna följande studiesociala avtal:
o Mottagningsavtal
o Utökat alkoholtillstånd
 Ge Simon Ågren rätten till redaktionella ändringar.

_______________

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Simon Ågren
Kårordförande 21/22

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

Så

MIB
MIB

KA
KA

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 2 Juli 2021

Utseende av skydsombud i styrelsen 21/22
I policyn för systematiskt arbetsmiljöarbete står det att styrelsen 21/22 behöver ett skydsombud.
Detta för att styrelsen ska kunna ha en samlad röst mot presidiet.
Styrelsen föreslås besluta att:
 Utse Freja Larsson till skydsombud i styrelsen 21/22.


Ge Simon Ågren rätten redaktionella ändringar.

_______________

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Simon Ågren
Kårordförande 21/22

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 2 Juli 2021

Utseende av övriga ansvar inom styrelsen
Utöver de ansvar som ligger på olika poster inom styrelsen ska det även finnas en bilansvarig, en
vice bilansvarig och en eller några som är ansvariga för arkivet för varje verksamhetsår. Dessa
uppdrag är inte bundna till någon specifik post men det är fördelaktigt om presidiet är ansvariga för
arkivet då de har ett övergripande ansvar för många dokument.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
 Utse Max Iivanainen Björklund till ansvarig för StuFFs arkiv 2020/2021.
 Utse Max Iivanainen Björklund till ständig sekreterare för styrelsens beslutande
sammanträden under 2020/2021.
 Utse Max Iivanainen Björklund till bilansvarig 2020/2021.

_______________

Simon Ågren (2 Jul 2021 23:34 GMT+2)

Simon Ågren
Kårordförande 21/22

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