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Tid:

Tisdagen den 24:e november kl.

10.00 – 11:00

Lokal:

Wallenberg, Kårallen, Linköping

Närvarande:

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

Närvarar på distans:

Petra Rørberg (Kommunikatör)

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt Ärende, föredragande

Handl. nr.

öppnande
1. Mötets
1

Kårordförande Simon Ågren öppnade mötet kl. 10.12

2. Mötessekreterare
2

Ständig sekreterare Max Björklund

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 SM05-2122

Simon Ågren yrkar på att lägga till handlingen 11e2 SM05-2122 till punkten 11e
Beslutades:
● 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
a) Per capsulam beslut om extrainsatt FUMmöte 211103
Föredragande: Simon Ågren

9a SM05-2122

Beslutades:
•

Att lägga Per capsulam beslut om extrainsatt FUMmöte 211103 till handlingarna

b) Per-capsulam-beslut för proposition för delegation av
beslutanderätt i avstalsingång angående Kårservicerabatter samt
för höjning av medlemsbudget
Föredragande: Simon Ågren

9b SM05-2122

Beslutades:
•

Att lägga Per-capsulam-beslut för proposition för delegation av beslutanderätt i
avstalsingång angående Kårservicerabatter samt för höjning av medlemsbudget till
handlingarna

och motionssvar
10. Propositioner
1
0

a) Per capsulam godkännande av mottagningspolicyn för 2122
Föredragande: Simon Ågren

10a SM05-2122

Freja Larsson yrkar på att byta ut meningen "Det första förslaget som godkändes av både
Consensus och StuFFs Fullmäktigen redigerades av TekFaks" till Det första förslaget som
godkändes av både Consensus och StuFFs Fullmäktigen redigerades av LinTeks"
Beslutades:
●

Att godkänna den framvaskade propositionen Per capsulam godkännande av
mottagningspolicyn för 2122 i sin helhet

b) Beslutsunderlag för Proposition för godkännande av reviderad
budget
Föredragande: Max Björklund

10b SM05-2122

Beslutades:
● Att godkänna Proposition för godkännande av reviderad budget i sin helhet
beslutspunkter
11. Övriga
1

Punken lämnas utan åtgärd.
a)

11a SM05-2122

Revisionsberättelse 2021
Föredragande: Simon Ågren
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Beslutades:
• Att lägga fram Revisionsberättelsen 2021 till fullmäktige
b)

11b SM05-2122

Beslutsunderlag beviljande av äskande för förlorande intäkter i och med
medlemsrabatt på sektionssittning (mästeriet SPan genom LiSa)
Föredragande: Max Björklund

Beslutades:
• Att avslå äskandet för förlorande intäkter i och med medlemsrabatt på
sektionssittning
c)

11c SM05-2122

Beslutsunderlag beviljande av äskande för genomförd pluggstuga
(sektionen LiSa)
Föredragande: Max Björklund

Styrelsen yrkar på att beviljandet ska förmedlas med följande kommentarer:
• Äskanden bör egentligen sökas innan genomförandet, men styrelsen har
överseende på möjligheterna och villkoren för äskande inte kommunicerats tidigt.
• Äskandet bör prioritera tillfälliga satsningar, således kan detta påverka möjligheten
för beviljandet av liknande äskande kommande år
Beslutades:
• Godkänna yrkandet
• Att bevilja äskandet för genomförd pluggstuga
d)

Beslutsunderlag beviljande av äskande för lokalhyra till genomförd
jämställdhetsworkshop (sektionen LiSa)
Föredragande: Max Björklund

11d SM05-2122

Styrelsen yrkar på att beviljandet ska förmedlas med följande kommentarer:
• Äskanden bör egentligen sökas innan genomförandet, men styrelsen har
överseende på möjligheterna och villkoren för äskande inte kommunicerats tidigt.
Beslutades:
• Godkänna yrkandet
• Att bevilja äskandet för lokalhyra till genomförd jämställdhetsworkshop
Mötesordförande förordade 10 minuters rast 10.34 på grund av tekniska problem
Mötet återupptogs 10.48
e)

11e SM05-2122
11e2 SM05-2122

Beslutsunderlag beviljande av äskande för vektorisering av ny
sektionslogotyp (sektionen MvSek)
Föredragande: Max Björklund

Simon Ågren yrkar på att välja 11e2 SM05-2122 i stället för 11e SM05-2122 som underlag
för beslutet, då sistnämnda underlag utgjordes av felutskickat dokument
Beslutades:
• Att bevilja äskandet för vektorisering av ny sektionslogotypen
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f)

11f SM05-2122

Beslutsunderlag för inskickandet av Diskussionsunderlag för
arvodesjustering som besparingsåtgärd samt framtida budgetarbete till
Fullmäktige
Föredragande: Max Björklund

Freja Larsson yrkar på att till bilagan lägga till "Att det extra statsanslaget ska räcka ända
fram tills 2026 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."
Max Björklund yrkar på att byta ut första punkten i första sidan av diskussionsunderlaget
mot ”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”.
Beslutades:
• Att lägga fram det framvaskade diskussionunderlaget till fullmäktige
g)

11g SM05-2122

Diskussionsunderlag SESUS
Föredragande: Rebecca Ritzén

Beslutades:
• Att lägga fram diskussionsunderlaget SESUS till Fullmäktige

12. Diskussionspunkter
2

Punkten lämnas utan åtgärd.

frågor
13. Övriga
3

Punkten lämnas utan åtgärd.

möte
14. Nästa
4
Mötesordförande Simon Ågren föreslår 13:e december 11.00-12.00.
avslutande
15. Mötets
5

Kårordförande Simon Ågren avslutade mötet 10.58
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Undertecknas av

Simon Ågren

Simon Ågren (25 Nov 2021 00:38 GMT+1)

Max I. Björklund

Max I. Björklund (24 Nov 2021 19:34 GMT+1)

Oscar Vines
Oscar Vines (16 Dec 2021 10:19 GMT+1)

Simon Ågren

Max Björklund

Oscar Vines

Ordförande

Ständig Sekreterare

Justeringsperson
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9a SM05-2122

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Per capsulam beslutsförslag om kallelse till extrainsatt möte med FUM
Eftersom strategiplanens arbetsområde utvecklats och vi fått möjligheten att skapa ett eget
målområde med tillhörande strategier och att upprättandet av kårrabatterna kommer att komma
tidigare än förväntat tvingas vi kalla till ett extrainsatt Fullmäktigemöte för att de ska kunna ge oss
möjligheten att ingå i en sådan överenskommelse i tid. Därför föreslår jag att vi som styrelse kallar
till ett extrainsatt Fullmäktigemöte den 3e november 2021.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Genom Fullmäktiges talman kalla till ett extrainsatt Fullmäktigemöte den 3e november 2021.

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Simon Ågren, Ordförande

(Mailkonversation bifogas till 9b SM05-2122)

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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9b SM05-2122

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Per-capsulam-beslut för proposition för delegation av beslutanderätt i
avtalsingång angående Kårservicerabatter samt för höjning av
medlemsbudget
Mot bakgrund av den sena klarheten i Kårservice intentioner att återinföra framförhandlat
kårrabattsystem för festbiljetter redan i november behövs idén snabbt förankras i organisationen.
För att göra detta möjligt behöver vi tillåtelse från FUM att lägga undan pengar för detta samt ge
presidiet rätt från kårfullmäktige att på begäran låta kåren ingå i Kårservice avtal kring festrabatter.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Godkänna framläggandet av Proposition för delegation av beslutanderätt i avtalsingång
angående Kårservicerabatter samt för höjning av medlemsbudget

_______________
Max Björklund och Simon Ågren

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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9b SM05-2122

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition för delegation av beslutanderätt i avtalsingång angående
Kårservicerabatter samt för höjning av medlemsbudget
Tidigare har kårrabatt erbjudits till fester såsom kravaller och husfester på KK. Detta erbjudande har
inte funnits tillgängligt de senaste åren och kårerna- och Kårservice har drivit ett projekt att åter
öppna upp möjligheten. Det nya förslaget som förhandlats fram med kårservice skulle innebära en
fast kårrabatt på festbiljetter av 20kr. Tidigare har kårerna kunnat erbjuda olika nivå på
festrabatterna, medan detta nya system garanterar att inget kårmedlemskap är värt mer än det andra
och gör det dessutom lättare för fakultetsoberoende LUST-föreningar att plocka ut samma rabatt på
sina evenemang.
Sista delen av förhandlingarna har gått oväntat snabbt och nu vill Kårservice rulla ut möjligheten för
biljetter som säljs redan i november.
Budgeten för verksamhetsåret är inte anpassad för att åter kunna erbjuda festrabatter. StuFFstyrelsen ser dock det snabba etablerandet av systemet som en möjlighet att gå de andra kårerna till
mötes för att göra en stor studentnytta inom det studiesociala. Etableras systemet innan årsskiftet
uppmuntrar även detta till köp av kårmedlemskap under höstterminen, någon som annars är svårt
med sådana här terminssena insatser.
Systemet som införs kommer belasta kårens ekonomi först i januari och sedan utvärderas i april.
Styrelsen ser detta som ett tillfälle att höja verksamhetsårets budgetpost för medlemsförmåner med
dem 50 000 kr som rabattsystemet förväntas kosta på ett år för att tillåta det tidiga etablerandet.
Satsningen kommer sedan kunna utvärderas inför nästa års budget.
Höjningen för detta år skulle backas upp det tillfälligt ökade statsanslaget som ej ännu budgeterats
för.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Ge presidiet rätt att låta kåren ingå i avtal med Kårservice och de andra linköpingskårerna
angående återinförandet av festrabatter för kårmedlemmar.

•

Höja budgetpost MEDLEMMAR med 50 000 kr i budgeten för verksamhetsår 21/22

•

Ge presidiet rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Styrelsen genom Simon Ågren och Max Björklund

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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StuFF e-post - Per capsulam beslut gällande extrainsatt FUMmöte och kårrabatter9b SM05-2122

Simon Ågren - KO StuFF <ko@stuff.liu.se>

Per capsulam beslut gällande extrainsatt FUMmöte och kårrabatter
6 meddelanden
Simon Ågren | Kårordförande 21/22 - StuFF <ko@stuff.liu.se>
Till: StuFFs styrelse <styrelsen@stuff.liu.se>

27 oktober 2021 18:19

Hej!
Här kommer per capsulambesluten.
Svara ja eller nej på de olika besluten i ordningen:
Extrainsatt möte (ja/nej)
Propositionen till mötet /ja/nej)
I normala fall skulle vi gett rätten till beslut till styrelsen men det skulle nödgat ett till möte och det skulle ta för lång tid.
Därför föreslår propen att presidiet får ingå i ett sådan överenskommelse.
-Med vänliga hälsningar
Simon Ågren

Kårordförande
[President of the student union]
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
tel. 073-41 41 008 / mail: ko@stuff.liu.se
www.stuff.liu.se
Kårhuset Kårallen
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
Inom StuFF hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: stuff.liu.se/gdpr

2 bilagor
Per capsulam beslut om extrainsatt FUMmöte 211103.pdf
71K
Per-capsulam-beslut för proposition för delegation av beslutanderätt i avtalsingång angående
Kårservicerabatter samt för höjning av medlemsbudget.pdf
163K
Max Björklund | Vice Kårordförande 21/22 - StuFF <vko@stuff.liu.se>
Till: Simon Ågren | Kårordförande 21/22 - StuFF <ko@stuff.liu.se>
Kopia: StuFFs styrelse <styrelsen@stuff.liu.se>

27 oktober 2021 18:20

JA
och
JA
[Citerad text är dold]

-Vänliga hälsningar
Max Björklund
Vice Kårordförande
[Vice President of the board]
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet/

tel. 073-41 41 009 / mail: vko@stuff.liu.se
www.stuff.liu.se
Kårhuset Kårallen
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
Inom StuFF hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin:
stuff.liu.se/gdpr
<https://stuff.liu.se/images/rutin-f%C3%B6r-behandling-av-personuppgifter.pdf>

Kim Axelsson | Studentombud för utbildning Utbildningsvetenskap 21/22 StuFF
<suu@stuff.liu.se>
Till: Simon Ågren | Kårordförande 21/22 - StuFF <ko@stuff.liu.se>
Kopia: StuFFs styrelse <styrelsen@stuff.liu.se>

27 oktober 2021
18:23

Ja
&
Ja
[Citerad text är dold]

Freja Larsson | SAL 21/22 - StuFF <sal@stuff.liu.se>
27 oktober 2021 18:27
Till: Max Björklund | Vice Kårordförande 21/22 - StuFF <vko@stuff.liu.se>
Kopia: Simon Ågren | Kårordförande 21/22 - StuFF <ko@stuff.liu.se>, StuFFs styrelse <styrelsen@stuff.liu.se>
JA
och
JA
[Citerad text är dold]

-Med vänliga hälsningar
Freja Larsson
Studentombud arbetsmiljö och lika villkor
[Student Representative in Occupational Health & Safety and Equal Conditions]
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
tel. 073-41 41 244 / mail: sal@stuff.liu.se
www.stuff.liu.se
Kårhuset Kårallen
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
Inom StuFF hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: stuff.liu.se/gdpr

This email and any attachment are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and delete
this email and any attachment without retaining copies or disclosing the content to anyone.

Oscar Vines | Studentombud Utbildning Filfak 21/22 - StuFF <suf@stuff.liu.se>
Till: Simon Ågren | Kårordförande 21/22 - StuFF <ko@stuff.liu.se>

27 oktober 2021 18:29

Ja och ja
[Citerad text är dold]

Rebecca Ritzén | Medlems- och studentrepresentantansvarig 21/22 - StuFF
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<msa@stuff.liu.se>
Till: Freja Larsson | SAL 21/22 - StuFF <sal@stuff.liu.se>
Kopia: Max Björklund | Vice Kårordförande 21/22 - StuFF <vko@stuff.liu.se>, Simon Ågren | Kårordförande 21/22 - StuFF
<ko@stuff.liu.se>, StuFFs styrelse <styrelsen@stuff.liu.se>
JA
och
JA
Trevlig kväll!
[Citerad text är dold]

-Med vänliga hälsningar
Rebecca Ritzén
Medlems- och studentrepresentantsansvarig
[Member and student representative administrator]
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
[Student Union for students at Educational Sciences and Faculty of Arts and Sciences at Linköping University]
tel. 073 - 41 41 011/ mail: msa@stuff.liu.se
[Citerad text är dold]
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10a SM05-2122

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag för 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 TekFaks. 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 styrelsen besluta att:
• Lägga fram bifogad per capsulam-proposition till fullmäktige
• Ge Styrelsen rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Simon Ågren, Kårordförande

(Bifogat dok. saknades i möteshandlingar men justeras som bilaga 1)

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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10b SM05-2122

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsunderlag för ”Proposition för godkännande av reviderad
budget”
Till följd av dem många händelser som hänt- och kommer att hända gällandes årets budget bör
nuvarande summeringsfel samt verksamhetsårets tidigare budgethöjningar sammanfattas i en
reviderad budget. Bifogad är en proposition som sammanfattar dem ändringar som gjorts i och med
budgetrevideringen.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram bifogad proposition till fullmäktige

•

Ge Max Björklund rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Max Björklund, Vice Kårordförande 21/22

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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10b SM05-2122

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

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

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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10b SM05-2122

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

•

Ge Max Björklund rätt till redaktionella ändringar över bifogade dokument

_______________
Styrelsen genom Max Björklund, Vice Kårordförande 20/21

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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10b SM05-2122
Sidnummer
1(2)

Budget med budgetnoter

Rev
2021-05-08

Dokumenttyp

Styrdokument
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

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.

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Sidnummer
2(2)

Budget med budgetnoter

Rev
2021-05-08

Dokumenttyp

Styrdokument
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige
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.

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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BUDGETVERKTYG
STUDENTKÅREN STUFF VID LINKÖPINGS UNIVERSITET
822001-0535
Budget 21/22
Förvaltning
Grundstöd
3401 - Grundstöd
Tillfälliga statsanslag 2021-2024
XXXX - Kostnadskonto 1
XXXX - Kostnadskonto 2
Kårordförandes omkostnader
3404 - Kårdordförandes omkostnader
Övriga sidointäkter
3590 - Övriga sidointäkter näringsliv
3740 - Öres- och kronutjämning
Kårstyrelsen
Arvoden styrelsen
7210 - Årsarvoderade styrelseledamöter
7510 - Soc avgifter styrelsen
Personalvård
7690 - Personalvård
Fora gruppförsäkring
7570 - Fora/grupplivsförsäkring
Konferens och fortbildning
5001 - Konferens och fortbildning
Möten och planering
5002 - Fika
5003 - Planering
5004 - Överlämning styrelsen
Profilkläder
5005 - Profilkläder styrelsen
Representation
5006 - Representation, ej avdragsgill
Premiering och gåvor
5007 - Premiering
Resekostnader
5008 - Resekostnader
Premiering
5009 - Diplom
Bil
Uthyrningsintäkter
3510 - Uthyrningsintäkter bil
Kostnader för bil
5020 - Drivmedel
5021 - Skatt och försäkring personbil
5022 - Övriga bilkostnader

306 683
3 849 683
3 158 000
691 683

300 000
300 000
0
0
0
-2 946 200
-2 807 200
-2 136 000
-671 200

MiB
MiB

OV
OV

-36 000
-36 000
-10 000
-10 000
-20 000
-20 000
-38 000
-12 000
-8 000
-18 000
-18 000
-18 000
-5 000
-5 000
-4 000
-4 000
-5 000
-5 000
-3 000
-3 000
-16 000
0
0
-16 000
-4 000
-6 000
-6 000
SÅ
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Marknadsföring
5030 - Profilmaterial och giveaways
5031 - Trycksaker
5032 - Sociala medier
5035 - Långsiktigt marknadsföringsmaterial
Övriga externa kostnader
Bankkostnader
5040 - Bankkostnader
Företagsförsäkringar
5041 - Företagsförsäkringar
IT-system
5043 - IT-System
Lokalkostnader
5044 - Lokalkostnader
Övriga medlemsavgifter
5045 - Övriga medlemsavgifter
Sakrevisorer
7213 - Arvoden sakrevisorer
7513 - Soc avgifter sakrevisorer
Ekonomitjänster
5046 - Ekonomitjänst
5047 - Löpande lönehantering
5048 - Revisionskostnader
5049 - Övriga konsultationer
Telefon
5050 - Telefonkostnader
Porto
5051 - Porto
Förbrukningsmaterial
5052 - Förbrukningsmaterial (ex kontorsmaterial)
Förbrukningsinventarier
5053 - Förbrukningsinventarier (ex skrivare)
XXXX - Norrköpingskontoret inventarier
Studentkonsultation
5054 - Engångsmaterial
Avskrivningar
7831 - Avskrivningar datorer
7832 - Avskrivningar inventarier
7834 - Avskrivningar bil
Finansiella poster
8422 - Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter
Stöttning sektioner och föreningar
Kravaletten
3580 - Biljetter och märken
5060 - Kårallen
5061 - Ljud och ljus
5062 - Tacksittning Kravaletten

MiB
MiB

OV
OV

-80 000
0
0
0
0
-800 800
-35 000
-35 000
-10 000
-10 000
-22 000
-22 000
-240 000
-240 000
-60 000
-60 000
-5 300
-4 000
-1 300
-315 000
-180 000
-45 000
-40 000
-50 000
-40 000
-40 000
-500
-500
-10 000
-10 000
-15 000
-10 000
-5 000
0
0
-48 000
-45 000
-3 000
0
0
0
0
0
0
170 000
-170 000
0
0
SÅ
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0
0

5063 - Övriga kostnader
5064 - Tryckkostnader
Medlemmar
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

125 000

Studiesocialt
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

-37 000

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

63 571

MiB
MiB

OV
OV

SÅ

10b SM05-2122

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

58 500

Utbildning
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

-25 500

Sektioner
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

-426 740
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Påverkansarbete
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

-236 420

Kårfullmäktige
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

-179 600

6990 - Övriga kostnader hänförda till föregående år

0

-351 506

Resultat för Studentkåren StuFF
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag om att framföra: Revisionsberättelse StuFF 2020 2021
Vi har tidigare valt att senarelägga att framföra förra årets revisionsberättelse då vi inväntat
verksamhetsberättelsen. Det är nu inte längre möjligt då den framskjutna deadlinen är passerad och
verksamhetsplanen ännu inte är inne.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram bifogad Revisionsberättelsen StuFF 2020 2021 för Fullmäktige.

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Simon Ågren, Kårordförande

(bifogat dok. saknades i handlingar men justeras som bilaga 2)

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

Beslutsunderlag beviljande av äskande för förlorade intäkter i och med
medlemsrabatt på sektionssittning (mästeriet SPan genom LiSa)
Mästeriet SPan genom sektionen LiSa har äskat pengar för ersättning av dem förlorade intäkter dem
fått till följd av att ha erbjudit medlemsrabatt på sin genomförda sektionssittning.
Värt att ta i beaktning från aktuell bidragspolicy är:
•

Bidrag ges bara till LUST-godkända föreningar.

•

Styrelsen ska beakta de ekonomiska konsekvenser ett beslut får om exempelvis bidrag till en
sektion beviljas och samma bidrag då bör ges till alla StuFFs sektioner.

•

Styrelsen ska även särskilt beakta om projektet är ett åtagande StuFF redan finansierar,
exempelvis genom sektionsavtal.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget gynnar medlemmarnas utbildningssituation
och/eller studiesociala situation.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget går till något som är öppet för alla studenter StuFF
representerar

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget går till något vinstdrivande.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget främjar samarbete mellan studentorganisationer
och/eller över fakultetsgränserna.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om StuFF får medverka, med representant på plats, med tryckt
material och/eller med logga på informationsmaterial.

•

Strategiska medel beviljas i normalfallet inte till alkoholrelaterad verksamhet.

•

Föreningen ska efter projektets genomförande skriftligt återkoppla till ansvarig person i
styrelsen senaste tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering
ansökan bidrag som finns att tillgå på StuFFs hemsida.

Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Bevilja äskandet till mästeriet SPan genom sektionen LiSa om 850kr

•

Ge Max Björklund rätt att betala ut äskat belopp till mottagaren genom konto 4541

•

Ge Max Björklund rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Max Björklund, Vice Kårordförande 21/22
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsunderlag beviljande av äskande för genomförd pluggstuga
(sektionen LiSa)
Sektionen LiSa har äskat pengar för ersättning till pizza som delades ut under deras första
genomförda pluggstuga.
Värt att ta i beaktning från aktuell bidragspolicy är:
•

Bidrag ges bara till LUST-godkända föreningar.

•

Styrelsen ska beakta de ekonomiska konsekvenser ett beslut får om exempelvis bidrag till en
sektion beviljas och samma bidrag då bör ges till alla StuFFs sektioner.

•

Styrelsen ska även särskilt beakta om projektet är ett åtagande StuFF redan finansierar,
exempelvis genom sektionsavtal.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget gynnar medlemmarnas utbildningssituation
och/eller studiesociala situation.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget går till något som är öppet för alla studenter StuFF
representerar

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget går till något vinstdrivande.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget främjar samarbete mellan studentorganisationer
och/eller över fakultetsgränserna.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om StuFF får medverka, med representant på plats, med tryckt
material och/eller med logga på informationsmaterial.

•

Strategiska medel beviljas i normalfallet inte till alkoholrelaterad verksamhet.

•

Föreningen ska efter projektets genomförande skriftligt återkoppla till ansvarig person i
styrelsen senaste tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering
ansökan bidrag som finns att tillgå på StuFFs hemsida.

Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Bevilja äskandet till sektionen LiSa om 1675kr

•

Ge Max Björklund rätt att betala ut äskat belopp till mottagaren genom konto 4541

•

Ge Max Björklund rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Max Björklund, Vice Kårordförande 21/22
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsunderlag beviljande av äskande för lokalhyra till genomförd
jämställdhetsworkshop (sektionen LiSa)
Sektionen LiSa har äskat pengar för ersättning av lokalhyran när dem i samband med SAMtligaveckan hade ett event för att öka kunskapen kring jämställdhetsfrågor för sina medlemmar.
Värt att ta i beaktning från aktuell bidragspolicy är:
•

Bidrag ges bara till LUST-godkända föreningar.

•

Styrelsen ska beakta de ekonomiska konsekvenser ett beslut får om exempelvis bidrag till en
sektion beviljas och samma bidrag då bör ges till alla StuFFs sektioner.

•

Styrelsen ska även särskilt beakta om projektet är ett åtagande StuFF redan finansierar,
exempelvis genom sektionsavtal.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget gynnar medlemmarnas utbildningssituation
och/eller studiesociala situation.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget går till något som är öppet för alla studenter StuFF
representerar

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget går till något vinstdrivande.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget främjar samarbete mellan studentorganisationer
och/eller över fakultetsgränserna.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om StuFF får medverka, med representant på plats, med tryckt
material och/eller med logga på informationsmaterial.

•

Strategiska medel beviljas i normalfallet inte till alkoholrelaterad verksamhet.

•

Föreningen ska efter projektets genomförande skriftligt återkoppla till ansvarig person i
styrelsen senaste tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering
ansökan bidrag som finns att tillgå på StuFFs hemsida.

Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Bevilja äskandet till sektionen LiSa om 700kr

•

Ge Max Björklund rätt att betala ut äskat belopp till mottagaren genom konto 4541

•

Ge Max Björklund rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Max Björklund, Vice Kårordförande 21/22
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsunderlag beviljande av äskande för vektorisering av ny
sektionslogotyp (sektionen MvSek)
MvSek har bytt namn- och logotyp för att inkludera Sustainable Development-programmet. Nu
söker man ersättning för att finansiera deras vektorisering av den nya loggan.
Värt att ta i beaktning från aktuell bidragspolicy är:
•

Bidrag ges bara till LUST-godkända föreningar.

•

Styrelsen ska beakta de ekonomiska konsekvenser ett beslut får om exempelvis bidrag till en
sektion beviljas och samma bidrag då bör ges till alla StuFFs sektioner.

•

Styrelsen ska även särskilt beakta om projektet är ett åtagande StuFF redan finansierar,
exempelvis genom sektionsavtal.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget gynnar medlemmarnas utbildningssituation
och/eller studiesociala situation.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget går till något som är öppet för alla studenter StuFF
representerar

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget går till något vinstdrivande.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om bidraget främjar samarbete mellan studentorganisationer
och/eller över fakultetsgränserna.

•

Styrelsen ska ta hänsyn till om StuFF får medverka, med representant på plats, med tryckt
material och/eller med logga på informationsmaterial.

•

Strategiska medel beviljas i normalfallet inte till alkoholrelaterad verksamhet.

•

Föreningen ska efter projektets genomförande skriftligt återkoppla till ansvarig person i
styrelsen senaste tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering
ansökan bidrag som finns att tillgå på StuFFs hemsida.

Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Bevilja äskandet till sektionen MvSek om 500kr

•

Ge Max Björklund rätt att betala ut äskat belopp till mottagaren genom konto 4541

•

Ge Max Björklund rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Max Björklund, Vice Kårordförande 21/22
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsunderlag för inskickandet av Diskussionsunderlag för
”arvodesjustering som besparingsåtgärd samt framtida budgetarbete”
till Fullmäktige
Styrelsen har delgetts och diskuterat den ny ekonomiska situation och hur åtagandet att planera för
en ekonomiskt långsiktigt hållbar verksamhet skulle kunna göras. Den nya situationen innebär en
prognos med stora framtida minusresultat om inte ytterligare förändringar i verksamheten görs.
För att delge fullmäktige transparens- och inflytande i den ekonomiska situationen har det
producerats ett diskussionsunderlag med bakgrunden till dem nya ekonomiska problemen samt en
uppmuntran till fullmäktige att lyfta frågan om justering av styrelsearvode som möjlig
besparingsåtgärd.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram bifogat diskussionsunderlag till fullmäktige undertecknat styrelsen.

•

Ge Max Björklund rätt till redaktionella ändringar.

_______________
Max Björklund, Vice Kårordförande 21/22

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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S Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Linköping den 17 november 2021

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
100 000
150 000
200 000
250 000

Lättnad StuFF
46 000
69 000
92 000
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 decemberFUM, 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:
Behålla arvodesnivån för nästa styrelse på
Sänka arvodesnivån för nästa styrelse direkt
40 % av prisbasbeloppet och låta nästa
till 35 % av prisbasbeloppet
verksamhetsår utreda frågan
(behöver beslutas december-FUM)
(kan beslutas senare)
1. Sänka arvodesnivån till 35 % av
1. Behålla arvodesnivån på 40 % av
prisbasbelopp för nästa styrelse
prisbasbelopp för kommande styrelse
2. Låta valberedning rekrytera nästa
2. Låta stor minusbudget gå igenom för
styrelse till löftet av denna arvodesnivå
nästa verksamhetsår
(16 905 SEK)
3. Sätta i verksamhetsplan- och/eller
3. Höja utlovat arvode till nästa styrelse till
handlingsplan för kommande styrelse
37,5 % av prisbasbelopp (18 113 SEK)
att utreda behovet av sänkt arvode för
eller 40,0 % (19 320 SEK) beroende på
styrelsen 23/24
hur många bidrag som blivit beviljade
under december-förhandlingarna.
4. Låta valberedning informera sökandeeller rekryterade om höjningen så fort
den går igenom.
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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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/utgiftsomrade16-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/utgiftsomrade16-utbildning-och-universitetsforskning.pdf) Att det extra statsanslaget ska räcka ända fram tills 2026
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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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Beslutsförslag om Diskussionsunderlag: SESUS
Tidigare har ett eventuellt framtida medlemskap i SESUS diskuterats inom styrelsen. Med anledning
av detta har Rebecca tagit fram ett diskussionsunderlag för att FUM ska kunna sätta sig in vad ett
medlemskap skulle innebära, i syfte att underlätta för FUM att i framtiden kunna fatta mer
informerade beslut om frågan.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
• Lägga fram diskussionsunderlaget till FUM enligt bilaga
• Ge Rebecca Ritzén rätt till redaktionella ändringar

__________________
Styrelsen genom Freja Larsson, SAL
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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
organisationer med i SESUS. Många kårer har därefter uttryckt att det inte finns något vidare bra
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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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?

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Förord
Consensus, LinTek och StuFF, nedan kallade studentkårerna, bildar tillsammans
Linköpings universitets studentkårer (LUST). LUST är ett samarbetsorgan för
medlemskårerna och har till ändamål att driva frågor som rör alla studenter vid
Linköpings universitet oavsett kårtillhörighet.
Studentkårerna ansvarar på uppdrag av Linköpings universitet, för att de nyantagna
studenterna får en bra mottagning till universitetet. För att säkerställa en god kvalitet
och vidareutveckling av mottagningsverksamheten har studentkårerna valt att genom
LUST ta fram en gemensam policy för hur mottagningsverksamheten ska genomföras.
Policydokumentet finns främst som ett styrdokument för de personer som arbetar med
mottagningsverksamhet med koppling till studentkårerna men är även intressant för
den som önskar ökad insyn i mottagningsverksamheten vid Linköpings universitet.
Policyn ska utvärderas efter varje mottagning i samråd med samtliga arrangörer och
relevanta intressenter och vid behov revideras.

Isabelle Arnberg
Studiesocialt ansvarig
Consensus
Christina Hedner
Studiesocialt ansvarig
LinTek
Nicolina Wikström
Studiesocialt ansvarig
StuFF
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1. Om mottagningen
Linköpings universitet är välkänt för den sociala introduktionen till studentlivet genom
den välorganiserade mottagningsverksamheten för de nyantagna studenterna.
Mottagningen1 äger rum under perioderna i samband med terminsstart och arrangeras
av studenterna själva genom studentföreningar som är mer eller mindre knutna till
utbildningsprogram och/eller kurser vid Linköpings universitet.

1.1 Syfte och målsättning med mottagningsverksamheten
Syftet med mottagningsverksamheten är att välkomna och förbereda de nyantagna
studenterna för deras tid vid Linköpings universitet. Det ska vara både roligt och
spännande att börja studera och mottagningen ska vara en period värd att minnas resten
av livet.
Målet med mottagningsverksamheten är att ge varje nyantagen student möjlighet att
bygga ett socialt nätverk samt att lägga grunden för en god studieteknik.
Studentkårerna har som målsättning för arrangerandet av mottagningen att:
●
●
●
●
●
●
●

Alla nyantagna studenter ska känna sig välkomna till Linköpings universitet och
till att delta i mottagningsverksamheten.
Aktiviteterna ska till upplägget präglas av variation och tillgänglighet. De ska
dessutom i möjligaste mån rikta sig till alla nyantagna studenter.
De nyantagna studenterna ska uppmuntras till att ta sina universitetsstudier på
allvar.
Ingen ska känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad.
Alla aktörer ska ha ett sunt förhållningssätt till alkohol under mottagningen.
Främja samarbetet och integrationen mellan studenter på olika utbildningar och
fakulteter.
Ge en introduktion till det rika och varierade studentliv som Linköpings
universitet erbjuder.

1.2 Syfte med mottagningspolicyn
Policyn syftar till att studentkårerna och övriga aktörer inom mottagningsverksamhet
ska nå en samsyn kring vad som kännetecknar en god mottagning av nyantagna
studenter. Förhoppningen är att mottagningspolicyn ska verka för en positiv förändring
av attityder och normer då det ligger i allas intresse att mottagningen av de nyantagna
studenterna sker på ett så bra sätt som möjligt.

1

Mottagningen kallas i folkmun för Nolle-P. Namnet kommer av att den berörda perioden utspelar sig innan
teknologernas första läsperiod. Tiden innan läsperiod ett är period noll, allmänt kallad Nolle-P. Namnet har anammats
över hela universitetet.
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1.3 Mottagningsperiodens omfattning
Med mottagningsperiod menas det tidsspann under vilket någon arrangör bedriver sin
mottagningsverksamhet som har godkänts av kårerna. Mottagningsperioderna äger rum
i samband med varje terminsstart och sträcker sig från det att den första arrangören
påbörjar sin mottagningsverksamhet fram tills att den sista arrangören avslutat sin
mottagningsverksamhet. Detta gäller oavsett arrangörens kårtillhörighet.
Aktör under mottagningsperioden ska följa mottagningspolicyn gentemot alla nyantagna
studenter under egen pågående mottagningsverksamhet samt alla
mottagningsarrangemang fram till att mottagningsperioden har avslutats.
En mottagningssperiod innebär det tidsspann då någon arrangör bedriver sin
mottagningsverksamhet. Mottagningsverksamheten måste vara godkänd av
studentkåren. Mottagningsperioden äger rum i samband med varje terminsstart och
sträcker sig från det att den första arrangören påbörjat sin mottagningsverksamhet tills
att den sista arrangören har avslutat sin mottagningsperiod oavsett kårtillhörighet.
Alla aktörer under mottagningsverksamheten ska följa mottagningspolicyn gentemot
varenda nyantagen student oavsett kårtillhörighet under hela mottagningsperioden.
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2. Aktörer
Ett flertal aktörer är involverade på olika nivåer i mottagningsverksamheten på
Linköpings universitet. Denna policy berör de aktörer som på något sätt är knutna till
studentkårerna. Alla aktörer deltar under mottagningsverksamheten frivilligt – ingen
ska tvingas att delta. Dock är alla aktörer som väljer att delta under
mottagningsverksamheten bundna till sina åtaganden.
Alla aktörer ska under mottagningsperioden påvisa universitetsstudiernas allvar.
Aktörerna är:
● Studentkårer
● Arrangörer av mottagningsverksamhet
● Faddrar
● Skådespelare
● Godkända utomstående aktörer
En person som inte faller in under ovan nämnda aktörer får ej medverka i
mottagningsverksamheten.

2.1 Studentkårer
Studentkårerna ansvarar för mottagningen gentemot Linköpings universitet. Kårernas
huvudsakliga uppgift är att samordna och koordinera mottagningsverksamheterna hos
de olika arrangörerna, samt tillse att de olika mottagningarnas innehåll är förenligt med
denna policy.
Utöver mottagningspolicyn får kårerna bestämma ytterligare regler för sin respektive
mottagning. Dessa regleras i samarbetsavtal och/eller fadderkontrakt för respektive kår.
I händelse av samhällskris eller annan händelse som kan tänkas påverka mottagningens
förutsättningar ska studentkårerna sträva efter att tillsammans med universitetet lägga
upp en tidslinje för hur och när aktörerna kan förväntas få tydligare riktlinjer för
mottagningsplanerandets förutsättningar. I vissa detaljfall kan då dessa förutsättningar
väga tyngre än det här dokumentet.
2.1.1 Studentkårer åtar sig att:
● Varje enskild studentkår ansvarar för att det finns en kontaktperson inom den
egna organisationen som underlättar kontakten mellan studentkåren och övriga
aktörer.
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●

●
●
●
●
●

Planera och genomföra utbildningar för arrangörer av mottagningsverksamhet
och faddrar. Fadderutbildningarna planeras och genomförs i samarbete med
Studenthälsan.
Definiera datum då mottagningsperioden börjar och slutar.
Se till att representanter för de olika arrangörerna samordnar sina verksamheter.
Ansvara för att utvärdering av mottagningspolicyn sker.
Upprätta samarbetsavtal med arrangörer samt fadderkontrakt.
Meddela eventuell förändring av färg på nykterfaddertröjor till alla arrangörer av
mottagningsverksamhet minst fyra månader innan mottagningsperiodens början.

2.2 Arrangörer av mottagningsverksamhet
De som arrangerar mottagningsverksamhet kan till exempel vara fadderier, mästerier
faddergrupper och sektionsstyrelser. Vanligtvis planerar och genomför arrangörer
mottagningsverksamhet för nyantagna studenter vid den sektion arrangören
representerar. Som arrangör av mottagningsverksamheten tar du även på dig rollen som
fadder.
Utöver mottagningspolicyn får arrangörer bestämma ytterligare regler för sin
mottagning, så länge dessa inte går emot mottagningspolicyn samt godkänns av
respektive kår.
Ett flertal arrangörer genomför ett skådespel som varar hela mottagningen. Detta går att
läsa mer om under stycket om skådespel.
2.2.1 Arrangörer av mottagningsverksamhet åtar sig att:
● Planera och ansvara för de sociala aktiviteterna under mottagningen.
● Tillse att minst en person är huvudansvarig för arrangörens
mottagningsverksamhet under planering och utförande av mottagningen.
● Ansvara för att ett avtal gällande mottagningsverksamhet skrivs på, för deras
räkning, med sin studentkår.
● Delta i de utbildningar, riktade mot arrangörer, som arrangeras av studentkårerna
i samarbete med Studenthälsan.
● Inte under mottagningen genomföra verksamhet som uppfattas som kränkande,
trakasserande eller diskriminerande för varken faddrar eller nyantagna
studenter.
● Vara förebilder för såväl faddrar som nyantagna studenter.
● Alla berörda nyantagna studenter får veta när alla skådespel har avslöjats.
● Vidta åtgärder om en nyantagen student misstänks vara en del av ett skådespel,
enligt 2.4.4.
● Se till att aktiviteter som genomförs på allmän plats ska skapa en positiv bild av
studentlivet hos allmänheten.

MiB
MiB

OV
OV

SÅ

bilaga 1

2020-XX-XX
9 (16)

●

●
●

●
●
●

Lämna in beskrivning på eventuell ändring av utstyrsel till ansvarig på
studentkåren för godkännande. Detta ska ske inom utsatt tid satt av
studentkåren.
Redovisa aktiviteter, budget, gyckel2 etc. till ansvarig på studentkåren för
godkännande. Detta ska ske inom utsatt tid satt av studentkåren.
Tillse att faddrar har fadderklädsel. Eventuella faddertröjor får inte ha samma
färg som nykterfaddertröjor, för att det tydligt ska framgå skillnad mellan faddrar
och nykterfaddrar. Detta gäller även eventuella mottagningströjor för de nya
studenterna.
Ansvara för att externa aktörer agerar i enlighet med mottagningspolicyn.
Underställa sig de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar
Utöver dessa åtaganden även följa de åtaganden som ställs på övriga faddrar. (Se
2.3 Faddrar).

2.3 Faddrar
Faddrar arbetar under mottagningen för att välkomna de nyantagna studenterna.
Faddrar ska fungera som stöd för den nyantagna studenten så att denne finner sig socialt
och studiemässigt till rätta, ett stöd som gäller för alla nyantagna studenter som behöver
hjälp oavsett fakultet eller program.
2.3.1 Faddrar åtar sig att:
● Inneha giltig fadderutbildning. Ordinarie fadderutbildning del 1 är giltig i 3
terminer. Inför varje mottagning ska även faddrar delta på Fadderutbildning del
2. Vid tveksamheter huruvida en fadder ska gå fadderutbildningen igen eller ej
ska ansvarig på studentkåren kontaktas.
● Skriva under och följa respektive kårs fadderkontrakt. Vid brott mot
fadderkontraktet vara införstådd på och följa de konsekvenser det leder till.
● Vara medvetna om sin roll gentemot den nyantagna studenten och inte utnyttja
sin maktposition.
● Inte nyttja sin maktposition gentemot andra aktörer, studenter och utomstående
parter samt behandla dessa med respekt.
● I största möjliga mån verka för att alla nyantagna studenter får lika mycket
uppmärksamhet. Detta innebär att man som fadder, till exempel, inte favoriserar
enskilda nyantagna eller inleder romantiska eller sexuella relationer med de
nyantagna studenterna.
● Vara uppmärksamma på personer som riskerar att hamna utanför gruppen eller
som missköter sig, och agera därefter.
● Förebygga samt vidta åtgärder om de nyantagna studenterna agerar på ett sätt
som strider mot mottagningspolicyn (t.ex. om de nyantagna studenterna skriver
2

Gyckel är ett humoristiskt framträdande eller upptåg som kan innefatta t.ex. sång, film eller dans.
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●
●

●

●

●
●
●
●
●

gyckel som är kränkande, trakasserande, diskriminerande eller olämpligt grova i
sitt innehåll).
Tänka på sitt uppträdande som representant för universitetet.
Låta de nyantagna studenterna själva få bilda sig en uppfattning om studenter vid
andra utbildningar på Linköpings universitet, studenter på andra lärosäten,
universitetets anställda samt utbildningar och kurser.
Låta de nyantagna studenterna själva få bilda sig en uppfattning om studenter vid
andra utbildningar på Linköpings universitet, utbildningar med koppling till
andra fakulteter, studenter på andra lärosäten, studentkårerna, universitetets
anställda, utbildningar och kurser samt studentföreningar.
Vara vägvisare i studierna och hjälpa de nyantagna studenterna att komma till
rätta med den nya typ av studiemiljö de möts av i och med ingången till de
akademiska studierna.
Respektera det arbete som arrangörerna har lagt ner på mottagningen och vid
behov finnas tillgänglig för att hjälpa till.
Respektera alla typer av skådespel som sker i samband med mottagningen.
Delta aktivt under hela mottagningen, undantag kan godkännas av ansvarig
arrangör och studentkår.
Under deltagande på aktiviteter alltid befinna sig i ett skick där de vid behov kan
ta hand om de nyantagna studenterna, oavsett program eller fakultet.
Tydliggöra sitt fadderskap genom klädsel och/eller accessoarer enligt ansvarig
arrangörs och kårs direktiv.

2.4 Skådespelare
Syftet med skådespel är att ge de nyantagna studenterna något att samlas kring och
prata om genom att skapa oväntade händelser. Detta för att främja sammanhållning och
motverka utanförskap.
2.4.1 Riktlinjer vid skådespel:
● Aktörer ska utforma och utföra skådespelet för dem som det är avsett för.
● Senast då mottagningen är slut ska aktörer kliva ur sin rollfigur.
● Den enskilde aktören bör försöka minimera risken för missförstånd genom att
uppträda på ett naturligt sätt vid kontakter med icke-studenter såsom
universitetspersonal, butiksbiträden eller liknande.
2.4.2 Arrangörer
Ett flertal arrangörer genomför ett skådespel som varar hela mottagningen.
Arrangörernas utstyrsel, framtoning och aktiviteter ska genomsyras av ansvar.
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2.4.3 Faddrar som spexar
Det finns flera faddrar som under mottagningens början spelar olika roller. Det kan
exempelvis vara att spela nyantagen student eller faddrar som deltar i olika sketcher. För
att undvika missförstånd och ryktesspridning ska arrangör, faddrar och andra berörda
parter känna till alla dessa faddrar.
2.4.4 Skådespelare åtar sig att:
●
●

●

●
●

Underställa sig de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar. Undantag för
fadderklädsel kan förekomma i samråd med studentkåren.
Redovisa sin karaktär, namn, framförande och avslöjande för ansvarig för
mottagningen på studentkåren för att få den granskad och eventuellt godkänd.
Detta ska ske inom utsatt tid satt av studentkåren.
I de fall skådespelaren interagerar med de nyantagna studenterna; efter
avslöjandet presentera sig som sitt riktiga jag så att skådespelet får ett tydligt
slut.
Avbryta skådespelet och tydligt förklara detta för berörd part inom 24 timmar om
någon skulle bli illa berörd av skådespelet.
Arbeta för att varken de nya studenterna eller omgivningen blir rädda eller
obekväma av skådespelet.

För de som spelar en nyantagen student gäller dessutom:
● Avsluta skådespelet senast under respektive arrangörs mottagnings tredje dag
med aktiviteter, dock max fem dagar efter arrangörens mottagnings påbörjan.
Dessa skådespelares första dag bör vara vid de nyantagna studenternas upprop,
undantag kan ges vid särskilda skäl.
● Ikläda sig en såpass extrem karaktär att ingen kan känna sig utpekad. Denna
karaktär får inte baseras på drag som kan uppfattas som kränkande,
trakasserande eller diskriminerande.
● Inte bli kompis med de nyantagna studenterna under tiden som rollen spelas.
● Omedelbart gå ur sin roll om någon skulle bli illa berörd av karaktären.

2.5 Godkända utomstående aktörer
En utomstående aktör är en person eller organisation som medverkar på mottagningen
men som inte har en koppling till mottagningsverksamheten. Dessa kan vara exempelvis
företags- eller föreningsrepresentanter som inte är en fadder. En utomstående aktör ska
godkännas av ansvarig kår.
Mottagningsarrangörerna för den aktivitet där en utomstående aktör medverkar
ansvarar för att samtliga medverkande är införstådda i och följer mottagningspolicyn.
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3. Allmänna regler och normer under mottagningsperioden
För att säkra kvalitén på mottagningen och göra den så välkomnande och inkluderande
som möjligt finns ett antal regler och normer som alla aktörer ska följa.

3.1 Lika villkor
På Linköpings universitet bedrivs ett aktivt arbete med lika villkor. Detta innefattar ett
arbete med jämställdhet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt mot kränkande
särbehandling. Målsättningen under mottagningen är att sträva efter en mångfald i
aktiviteterna så att så många som möjligt kan och vill medverka under
mottagningsperioden och att de anordnade aktiviteterna inte verkar uteslutande.
Samtliga inslag under mottagningen ska utformas med de sju diskrimineringsgrunderna
i åtanke. Dessa är:
●
●
●
●
●
●
●

Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsvariation
Sexuell läggning
Ålder

Bedömning av diskriminering, kränkning eller trakasseri utgår från den utsattes
upplevelse.
Under mottagningsperioden får ingen form av pennalism3 förekomma. Uppmuntran till
eller förespråkande av våld får ej heller förekomma.

3.2 Alkohol och andra droger
Under mottagningen grundläggs många normer för den stundande studietiden och
aktörer ska arbeta för att motverka att den nyantagna studenten utvecklar skadliga
vanor vad gäller alkoholkonsumtion. En viktig aspekt att ha i åtanke är den eventuella
förekomsten av studenter under 18 år. För dessa finns speciella regler vad gäller alkohol
och tillträde till studentpubar och vissa arrangemang. Frågor angående tillträde till
aktiviteter under mottagningsperioden ställs till ansvarig för mottagningen på
studentkåren. Samtliga aktörer under mottagningen ska följa nedanstående regler för
alkohol4.

3

Det vill säga all form av kamratförtryck och översitteri, men även kränkning, diskriminering, trakasserier mm
Alkohollag (2010:1622) 1:a kapitlet, 5 §: ” Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25
volymprocent…”
4
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Icke föreskrivna narkotiska preparat får ej förekomma under några omständigheter.
3.2.1 Under mottagningsverksamhet gäller följande:
För arrangörer av mottagningsverksamhet
● Arrangörer av mottagningsverksamhet ska följa de av kommunen uppsatta regler
kring utskänkning samt svensk lag.
● Första kvällen under mottagningen ska vara alkoholfri för att visa på att
mottagningens huvudsyfte inte är alkoholdrickande.
● Minst hälften av de planerade dagarna under mottagningen ska vara helt
alkoholfria. Dagarna bör vara jämnt fördelade under hela perioden, dock max två
dagar med alkoholinslag i följd.
● Utöver dessa åtaganden även följa de åtaganden som ställs på övriga faddrar.
För faddrar
● Alkoholen ska inte vara ett nödvändigt inslag i anordnade aktiviteter - det ska
alltid vara accepterat att vara nykter på ett arrangemang.
● Faddrar ska uppträda föredömligt. Detta kräver att faddrar ska hantera alkoholen
på ett förståndigt sätt och undvika högre berusningsgrader. och hantera alkohol
med förnuft.
● Aktörer får ej förtära alkohol starkare än 5,2 volymprocent med undantag för de
enheter som arrangören fått särskilt tillstånd för från studentkåren.
● Ingen alkoholhets eller annan uppmuntran till alkoholkonsumtion får
förekomma. Vid minsta oklarhet kontakta ansvarig på studentkåren.
● Faddrar får inte köpa ut till, skänka bort eller ta emot alkohol från nyantagna
studenter.
För nykterfaddrar
● Nykterfadder ska vara nykter.
● Vid varje enskilt arrangemang, där alkohol förekommer, ska det finnas minst en
nykterfadder på en grupp om 20 nyantagna studenter, dock minst två
nykterfaddrar per arrangemang.5
● Nykterfaddrar ska, så att det framgår tydligt vilka faddrar det är, bära
nykterfaddertröjor eller nykterfadderband som tillhandahålls av studentkårerna.
● På arrangemang där alkohol förekommer ska det finnas nykterfaddrar på plats
från arrangemangets början till dess slut.
● Nykterfadder ska i största möjliga mån framgå som ett gott exempel på hur man
kan delta nyktert på en aktivitet med alkohol.
Vid servering
● Vatten ska alltid erbjudas kostnadsfritt i samband med alkoholservering.

5

Förtydligande: På arrangemang med under 40 nyantagna studenter krävs 2 nykterfaddrar. Vid 40 eller fler krävs 3,
vid 60 eller fler krävs 4, etcetera.
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Det ska alltid vara enkelt att välja alkoholfria drycker och dessa ska presenteras
på ett synligt och positivt sätt.
Minst en av de alkoholfria dryckerna ska vara billigare än de alkoholhaltiga,
vatten räknas inte i detta avseende.
På arrangemang där utskänkning av alkohol äger rum får ingen dryck starkare än
5,2 volymprocent alkohol serveras eller säljas utan särskilt tillstånd från
studentkåren. Detta gäller även vid arrangemang där extern part står för
utskänkning av alkohol.

4. Aktiviteter
Syftet med de aktiviteter som genomförs under mottagningen är att de nyantagna
studenterna ska lära känna andra studenter och sin omgivning. Målsättningen är att
studenterna ska känna samhörighet med alltifrån studiekamrater till universitetet i sin
helhet.
För aktiviteter gäller följande:
● Ingen social aktivitet får inkräkta på schemalagda studier. Hänsyn till de
nyantagna studenternas schema ska tas vid planering av aktiviteter.
● Aktiviteter som utspelar sig på en kväll mot vardag får ej hålla på till senare än
01.00.
● Aktiviteterna under mottagningen bör anordnas så att de i största möjliga mån
tilltalar alla nyantagna studenter.
● Erbjuda en variation av aktiviteter för att möjliggöra samtliga nyantagna
studenters medverkan (Läs mer i avsnittet 3.1 Lika villkor).
● Arrangören/arrangörerna ansvarar för allt innehåll i aktiviteterna.
Nedanstående är en genomgång av vanligt förekommande aktiviteter i
mottagningsverksamhet.

4.1 Uppdrag
Uppdrag är frivilliga uppgifter vanligtvis avsedda att lösas i grupp. De får inte vara alltför
betungande för den enskilda studenten och de bör vara möjliga att avsluta under
mottagningen. Samtliga uppdrag ska vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna.
Uppdrag får inte användas för att få tråkiga arbeten gjorda åt arrangören av
mottagningsverksamheten eller åt annan person. De får inte heller vara förnedrande
eller väcka anstöt. Uppdragsbeskrivning skickas in till studentkåren för att granskas och
eventuellt godkännas.

MiB
MiB

OV
OV

SÅ

bilaga 1

2020-XX-XX
15 (16)

4.2 Tävlingar
Tävlingar syftar till att ge samhörighet i en större grupp där många är engagerade för att
nå ett gemensamt mål. Det är viktigt att dessa insatser resulterar i att lyfta den egna
gruppen på ett sådant sätt att det inte sker på bekostnad av någon annan grupp eller
person.
Om mutor förekommer ska dessa vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna.
Alkohol får under inga omständigheter förekomma som muta. Kreativitet och
uppfinningsrikedom bör uppmuntras.

4.3 Fester
Huvudsyftet med fester och andra kvällsaktiviteter är att ge de nyantagna studenterna
ytterligare möjligheter att lära känna varandra, men de syftar även till att utforska det
mångfacetterade studentlivet.
Det är av yttersta vikt att arrangören vet vilka regler som gäller på platsen för festen.
Speciellt viktigt är att tänka på att i aktuella fall söka tillstånd för att hålla arrangemang
på allmän plats samt tillstånd för att få servera alkohol till slutna sällskap.
Läs mer i avsnittet 3.2 Alkohol och andra droger.

4.4 Gyckel
Gyckel utgör en stor del av underhållningen under mottagningen och är en viktig
studenttradition. För många nyantagna studenter är mottagningen första gången de
stöter på fenomenet gyckel. Av denna anledning är det viktigt att välja gyckel med stor
omsorg och att inte framföra gyckel som tolkas som stötande eller kränkande. Temat och
budskapet i arrangörens gyckel bör vara varierande.
Exempel på gyckel som ska undvikas är nidvisor om andra sektioner, fakulteter,
lärosäten och dylikt; gyckel med rasistiska eller grova sexuella anspelningar samt alla
former av striptease. Det är oerhört viktigt att gyckel inte sker på bekostnad av någon
annan grupp eller person. Inget som uppmuntrar till alkoholhets får vara med i
uppträdandet.
Läs mer i avsnittet 3.1 Lika villkor.
Samtliga gyckel som ska framföras under mottagningsperioden ska skickas in till och
godkännas av studentkåren som representerar den grupp gycklet ska framföras för.
Godkännande av gyckel sker alltid med mottagningspolicyn som beslutsunderlag.
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4.5 Gåvor och mutor
Om mutor förekommer ska dessa vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna.
Alkohol får under inga omständigheter förekomma som muta eller gåva. Kreativitet och
uppfinningsrikedom bör uppmuntras.
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Revisionsberättelse gällande verksamhetsår 2020/2021
Som sakevisorer för Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet, organisationsnummer
822001-0535, är det vårt uppdrag att granska efterlevnad av stadga och övriga styrdokument under
den aktuella perioden. Uppdraget regleras enligt §§ 11.1-2 i StuFFs stadgar. Revisorerna har granskat
StuFFs verksamhet under 2020/2021 och avlägger härmed sitt utlåtande om verksamhetens
måluppfyllelse och frågan om ansvarsfrihet.
Då vi inte fått tillgång till verksamhetsberättelsen i tid är vi oförmögna att yttra oss i frågan om
ansvarsfrihet och måste därför lämna det upp till Fullmäktige. Enligt stadgan har revisorerna fram
till den 1 oktober på sig att avsluta sin granskning och lämna in sin revisionsberättelse, men av
praktiska skäl har vi istället fått perioden 1–31 augusti på oss, för att sedan den auktoriserade
revisorn ska ta vid och färdigställa sin granskning.
I de dokument vi fått tillgång till, styrdokument och protokoll, kan vi granska beslut som fattats,
men det är svårt att utläsa hur väl verksamhets- och handlingsplan har uppnåtts enbart via protokoll.
Vid kontakt med presidiet har vi förstått att styrelsens ledamöter har skrivit om deras verksamhet
och att dokumentet nu fastnat hos kårordförande för sammanställning vilket leder oss till att hoppas
att den blir färdigställd innan Fullmäktige ska behandla frågan om ansvarsfrihet, då Fullmäktige inte
kan rekommenderas behandla frågan utan en tydlig redovisning av verksamheten som bedrivits.
Nedan har vi samlat de tillfällen där vi noterat stadgebrott och hur de situationerna har hanterats
samt några ytterligare tankar om förbättringsmöjligheter.
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.
● Fördröjning av när protokoll läggs till handlingarna. Det går att lägga protokoll till
handlingarna senare än efterkommande möte, men organisationen skulle gynnas av att
kontinuerligt hantera protokoll omgående. Enligt vår granskning har SM04, 05 och 08 inte
lagts till handlingarna ännu, dock finns en intressant formulering om att lägga “de senaste
protokollen” till handlingarna vilket kan tänkas lösa något eller några av dessa.
● Överanvändande av per capsulam beslut vilket leder till svårigheter gällande insyn och
möjlighet att veta när olika beslut fattats. Se mer nedan.
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

MiB
MiB

OV
OV

SÅ

bilaga 2

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

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.
Gällande problematiken med överanvändande av per capsulam beslut inom styrelsen vill vi här
utveckla vad vi noterat och varför det är problematiskt. Detta anses problematiskt då även det
försvårar insyn när det sker såsom under höstterminen i kombination med väldigt få styrelsemöten.
Lång tid kan då gå innan besluten läggs till handlingarna, vilket innebär att medlemmar, Fullmäktige
och övriga är helt oförmögna att veta om beslut som fattats. Enligt stadgan §6.17 ska denna
beslutsform användas då “brådskande beslut är påkallat i ärende som ligger inom styrelsens
ansvarsområde och denna inte kan sammanträda.” Vad som skett i år ser snarare ut som att det
saknats en tydlig planering för styrelsens gemensamma arbete, där Kårordförande inte planerat för,
kommunicerat om och kallat till sammanträden i den omfattning och vid de tillfällen då det behövts
och istället har beslut fattats per capsulam. Styrelsen har haft möjlighet att sammanträda, men utan
framförhållning har tid för kallelse inte funnits vilket lett till alla per capsulam beslut. Detta kan
naturligtvis ske vid enstaka tillfälle under vilket år som helst, men då vi ansåg det skett ovanligt ofta
tog vi kontakt med presidiet för att lyfta vad vi noterat. Vi var även oroade för ett ytterligare
stadgebrott i form av för få styrelsemöten då de skedde så pass sällan. De hann med alla möten
under året, men per capsulam besluten fortsatte ske.
Ett sätt att öka insynen är om det redovisas tydligt i protokollen när per capsulam besluten har skett
och även hur röstningen gått (X antal röstande varav X antal för, X antal emot och X antal blankt),
som är praxis inom organisationen då även de som inte sitter i styrelsen kan därmed förstå hur länge
ett beslut har gällt och huruvida större delen av styrelsen kunde delta i omröstningen. För oss i vår
granskning blev det svårt att förstå vad som skett när hela fem olika per capsulam beslut lagts till
handlingarna utan något datum, dessa beslut fattades då under en 4 månader lång period när
styrelsen inte hade några möten alls. Vi som sakrevisorer har ändå tillgång till mejlen där vi kan se
när de haft per capsulam beslut ute, vilket gemene medlem inte har, vilket minimerar transparensen.
Ett övrigt hinder för transparens är otydligt formulerade beslutsunderlag, eller ännu värre, avsaknad
av själva beslutstexten. Detta har förekommit vid ett flertal tillfällen både till styrelsens egna beslut,
såsom per capsulam besluten om tre olika avtal som lades till handlingarna under SM02. Dessa
avtals syften, när de är tänkta att gälla, om de ersätter andra avtal framgår inte. Men det har även
förekommit till Fullmäktiges beslut, exempelvis fick Fullmäktige Mottagningspolicyn helt utan
tillhörande beslutsunderlag, så saker såsom vilka ändringar som gjorts, hur processen gått till och så
vidare framgick inte. Detta gör det svårare dels för Fullmäktige att fatta informerade beslut, men
även för medlemmar att i efterhand förstå vad som skett. Styrelsen la även förslag på en
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

MiB
MiB

OV
OV

SÅ

bilaga 2

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

handlingsplan med en punkt om att genomföra förändringar baserat på resultatet av en
undersökning som pågått under året rörande Fullmäktiges struktur, men som Fullmäktige inte då
hade fått information om hur det gått. Vid fråga om detta svarades det att “Fullmäktige kommer få
se rapporten men den är inte klar ännu”. I ett sådant läge bör styrelsen antingen ha kunnat säga, i
grova drag, vad undersökningens resultat är, alltså vad som ska ske under kommande år, eller
formulerat Handlingsplans punkten annorlunda så det inte blir ett frikort för kommande års styrelse.
Istället har nu Fullmäktige gett styrelsen i uppdrag att genomföra enormt viktiga förändringar av
organisationen utan att Fullmäktige nödvändigtvis får vara med och besluta om det. Detta kan även
ses som kritik av Fullmäktige då de som beslutsfattande organ måste ta större ansvar för vilka beslut
de fattar.
En annan kritik att rikta mot Fullmäktige gäller dess utskott Valrådet. Att för få kandiderade till det
ordinarie kårvalet kan knappast ses som Valrådets misslyckande, däremot kommunikationen kring
situationen borde skett tidigare och tydligare. Vid ett skede kontaktades sakrevisorerna, talman samt
styrelsens presidium för att involveras i arbetet då det fanns för få kandidater. Valet sköts då upp
och arbetet fortsatte. Sedan uppstod problemet när valrådets ordförande väntade till samma dag
som valet skulle påbörjats med att kalla till ett ytterligare krismöte för att hantera den fortsatta
situationen med för få kandidater. Detta ledde till att det gick några timmar när valet skulle varit
igång men ingen information fanns om varför det inte var det och det ledde även till att Fullmäktige
blev tvungna att fatta ett försenat per capsulam beslut om att skjuta upp valet. I det läget hade
Fullmäktige egentligen inget val än att rösta för förslaget då det redan hade skett. Valrådet borde
istället noterat avsaknaden av kandidater i förväg och därmed hunnit skjuta upp valet innan det
skulle börjat.
Utöver ovanstående har vi inget övrigt att lyfta och vi kan som sagt var inte uttala oss utöver detta
då vi inte har fått verksamhetsberättelsen och lämnar därför över till Fullmäktige att själva avgöra i
frågan om ansvarsfrihet.

_____________________

_____________________

Petter Palmqvist

Sofia Ritenius

Sakrevisor 2020/2021

Sakrevisor 2020/2021
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