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Tid:

Fredagen den 3 september kl. 16.00 – 17:00

Lokal:

Di1A, C-huset, Campus Valla, Linköping

Närvarande:

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)

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt

Ärende, föredragande

Handl. nr.

öppnande
1. Mötets
1

Vice Kårordförande Max Björklund öppnade mötet kl. 16:10.

2. Mötessekreterare
2

Beslutades:
• att välja Freja Larsson till sekreterare.

3. Val
3 av justeringsperson

Beslutades:
• att välja Oscar Vines till justeringsperson.

4. Adjungeringar
4

Punkten lämnas utan åtgärd.

av föredragningslistan
5. Godkännande
5

5 SM02 2122

Max Björklund yrkar på att godta den reviderade föredragningslistan som skickades ut efter
kallelsen.
Beslutades:
• Att godkänna Max 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. Beslut per capsulam

Punkten lämnas utan åtgärd.
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9. Propositioner och motionssvar
a)

10a Ändring i Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022

10a SM02-2122

Föredragande: Max
Beslutades:
• Att godkänna proposition 10a Ändring i Tjänstestruktur för verksamhetsår
2021/2022 i sin helhet.
• Att ge Simon Ågren rätt till redaktionella ändringar.
b) 10b Höjning av budgetpost Utbildning

10b SM02-2122

Föredragande: Oscar
•
•
•

Beslutades:
Att godkänna proposition 10b Höjning av budgetpost Utbildning i sin helhet.
Att ge Oscar Vines rätt till redaktionella ändringar.

beslutspunkter
10. Övriga
1

Punken lämnas utan åtgärd.

11. Diskussionspunkter

Punkten lämnas utan åtgärd.

12. Övriga frågor

Punkten lämnas utan åtgärd.

13. Nästa möte

Punkten lämnas utan åtgärd.

avslutande
14. Mötets
5

Vice Kårordförande Max Björklund förklarar mötet avslutat kl. 16:19.

Undertecknas av

Max I. Björklund

Max I. Björklund (15 Dec 2021 15:00 GMT+1)

Freja Larsson (15 Dec 2021 16:43 GMT+1)

Oscar Vines

Oscar Vines (15 Dec 2021 17:04 GMT+1)

Max Björklund

Freja Larsson

Oscar Vines

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag om bifogad proposition ”Ändring i Tjänstestruktur för
verksamhetsår 2021/2022””
Som ni känner till tog jag fram ett förslag på att lägga till en mening under KOs uppdrag i
tjänstestrukturen. Jag har efter diskussion inom styrelsen tagit fram detta beslutsunderlag med
bifogad proposition att lägga fram till Fullmäktige.
Därför föreslås styrelsen besluta att:


Att godkänna detta beslutsförslag.



Ge Simon Ågren rätt till redaktionella ändringar

_______________

Simon Ågren (15 Dec 2021 17:06 GMT+1)

Simon Ågren

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

Ändring i Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022
Sedan flera år tillbaka har ansvaret för den kommunikation mellan Fullmäktige och StuFFs styrelse
som förts utanför Fullmäktigemöte och listombudsmöten skötts mellan deras olika presidium. De
parter inom de nämnda presidium som fört denna kommunikation har varit från FUM Talman och
from Styrelsen Ordförande.
Denna fördelning är rotad i praxis då ansvaren faller naturligt på dessa poster.
I praktiken innebär detta inget problem. Det är i dokumentstrukturen som problematik uppstår i
relation till berättigad lagd arbetstid. I inga av de dokument som reglerar styrelsens arbetsuppgifter,
alltså ”Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022” och ”Instruktioner för Styrelsen”, finns det
uttryckligen något som säger att Ordförande skall eller bör föra denna kommunikation utan det går
att utläsas som att Ordförande utav de medlemmar som skapar förvaltningsenheten är bäst lämpad.
Om Ordförande som huvudsakligt ansvarig för arbetsledning, där en stor del av uppgiften grundas i
att säkerställa att styrelsen följer dokument, inte kan direkt peka i de dokument som styr dennes
arbetsuppgifter och berättiga den tid som denne lägger på detta kan inte Ordförande fortsätta med
det arbetet.
Detta bör ändras.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:


Lägga till texten:
- ”KO har huvudsakliga ansvaret för styrelsens kommunikation med Fullmäktige” i
Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022



Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

Simon Ågren (15 Dec 2021 17:06 GMT+1)

Styrelsen genom Simon Ågren

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

Beslutsförslag om proposition ”Höjning av budgetpost Utbildning”
Som tidigare diskuterats vid ett flertal tillfälle, däribland DM 06, riskerar dagens budget för
budgetpost Utbildning att påverka kårens arbete negativt. Eftersom de minskade utgifterna är
mycket små i förhållande till kårens totala budget är nedskärningen svårmotiverad.


Lägga fram propositionen ”Höjning av budgetpost Utbildning” till fullmäktige enligt bilaga



Ge Oscar Vines rätt till redaktionella ändringar

Oscar Vines

_______________

Oscar Vines (15 Dec 2021 17:04 GMT+1)

Oscar Vines

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

Höjning av budgetpost Utbildning
Mellan verksamhetsåret 2020/2021 och 2021/2022 gjordes en rad ändringar i budgetförslaget för
budgetposten Utbildning i syfte att effektivisera kårens ekonomi. Det är alltid önskvärt att kåren
löpande ser över sina utgifter och gör effektiviseringar där det är möjligt men i detta fall är risken
stor att nedskärningen påverkar kårens arbete allt för negativt. Till detta har även kåren i år fått ett
utökat statligt bidrag och i dagsläget går kåren mot ett plusresultat.
En stor förhoppning under verksamhetsåret 2021/2022 är att återuppta och utveckla det levande
studentliv som Linköpings Universitet är känt för, ett arbete som tar tid och resurser. Efter ett år av
distans vill nu styrelsen komma tillbaka med kraft och lägga extra krut på de medlemmar som gör
kårens arbete möjligt. Där ingår utbildningsbevakning som en av kårens grundpelare. Den höjning
som föreslås kommer nästan uteslutande att gå till förmåner för det obetalda arbete som
sektionernas utbildningsbevakare gör, i form av bland annat lokalbokningar och inköp av mat.
Mot bakgrund av allt detta, samt att de minskade utgifterna är mycket små i förhållande till kårens
totala budget är den befintliga nedskärningen svårmotiverad.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:


Höja budgetpost Utbildning till föregående års summa 28 500



Ge Oscar Vines rätt till redaktionella ändringar

Oscar Vines

_______________

Oscar Vines (15 Dec 2021 17:04 GMT+1)

Styrelsen genom Oscar Vines

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