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Torsdagen den 22 april kl. 09:00-10:00

Lokal:

Digitalt

Närvarande:

August Goldhahn, Anika Ernvik, Tone Wernersson, Natalia Tomczyk, Policarpio
Bernerstedt, Erik Stiegler, Deborah Traujtmann

Även kallade:

Sakrevisorerna

Punkt

Ärende, föredragande

Handl. nr.

öppnande
1. Mötets
1

Kårordförande August Goldhahn öppnade mötet kl. 09.05

2. Mötessekreterare
2

Ständig sekreterare Anika Ernvik

3. Val
3 av justeringsperson

Beslutades: att välja Deborah Traujtmann till justeringsperson

4. Adjungeringar
4

Punkten lämnas utan åtgärd.

av föredragningslistan
5. Godkännande
5

5 SM07-20/21

Anika yrkar på att bordlägga Valberedningens instruktioner 10a SM06 – 20/21 då den är
inkomplett
Beslutades:
• Att godkänna Anikas yrkande
• Att godkänna den framvaskade föredragningslistan i sin helhet.
mötesprotokoll
6. Föregående
6
Bordläggs till framtida möten

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

8. Presidiebeslut
8

Punkten lämnas utan åtgärd.

9. Beslut per capsulam

Punkten lämnas utan åtgärd.

och motionssvar
10. Propositioner
1
0
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a) Beslutsförslag om proposition om valberedningens instruktioner 2020 - 2021
Föredragande: Anika Ernvik

10a SM07-20/21

Beslutades
• Att bordlägga handlingen till nästkommande möte 23-04-2021
b) Beslutsförslag om proposition om instruktioner för valrådet 2020 - 2021
Föredragande: Anika Ernvik

10b SM07-20/21

Beslutades:
• Att godkänna förslaget i sin helhet
c)

Beslutsförslag om proposition om reviderad uppdrag – och
arbetsgivarpolicy
Föredragande: Anika Ernvik

10c SM07-20/21

Beslutades:
• Att godkänna förslaget i sin hel
d) Beslutsförslag om proposition om styrelsens instruktioner 2020 - 2021
Föredragande: Anika Ernvik

10d SM07-20/21

Beslutades
• Att godkänna förslaget i sin helhet
e) Beslutsförslag om proposition om reviderad bidragspolicy
Föredragande: Anika Ernvik

10e SM07-20/21

Beslutades
• Att godkänna förslaget i sin helhet
f) Beslutsförslag om proposition om Hållbarhetspolicyn
Föredragande: Natalia Tomzcyk

10f SM07-20/21

Beslutades
• Att godkänna beslutet i sin helhet
beslutspunkter
11. Övriga
1

Punken lämnas utan åtgärd.

12. Diskussionspunkter
2

Punkten lämnas utan åtgärd.

frågor
13. Övriga
3

Punkten lämnas utan åtgärd.

möte
14. Nästa
4

Punken lämnas utan åtgärd.
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avslutande
15. Mötets
5

Kårordförande August Goldhahn avslutade mötet kl. 09:17

Undertecknas av

August Goldhahn (Apr 27, 2021 15:51 GMT+2)

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Deborah Traujtmann (Apr 27, 2021 14:51 GMT+2)

August Goldhahn

Anika Ernvik

Deborah Traujtmann

Ordförande

Ständig Sekreterare

Justeringsperson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Bifogat är förslag till Instruktioner till Valberedningen för verksamhetsåret 2021-2022. Instruktionen
har gåtts igenom och ett flertalet mindre ändringar är gjorda, de flesta för att förtydliga oklarheter
men även för att de tre instruktionerna ska likna varandra mer i inledande text. En viktig del vi valt
att lägga till är att det ska begäras ett utdrag från belastningsregistret på de som ämnar bli
firmatecknare. Detta har lyfts i två år från ledamöter i sittande styrelse och vi ser att det är av vikt för
att öka tryggheten för organisationens ekonomiska resurser samt att vi anser att det stärker
förtroendet från våra medlemmar.
Förslaget på instruktionen är skickar till valberedningens ordförande för att även de ska få möjlighet
att påverka innehållet.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram den bifogade propositionen till Fullmäktige

•

Ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21

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

Bifogat är förslag till Instruktioner till Valberedningen för verksamhetsåret 2021-2022. Instruktionen
har gåtts igenom och ett flertalet mindre ändringar är gjorda, de flesta för att förtydliga oklarheter
men även för att de tre instruktionerna ska likna varandra mer i inledande text. En viktig del vi valt
att lägga till är att det ska begäras ett utdrag från belastningsregistret på de som ämnar bli
firmatecknare. Detta har lyfts i två år från ledamöter i sittande styrelse och vi ser att det är av vikt för
att öka tryggheten för organisationens ekonomiska resurser samt att vi anser att det stärker
förtroendet från våra medlemmar.
Förslaget på instruktionen är skickar till valberedningens ordförande för att även de ska få möjlighet
att påverka innehållet
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Godkänna Instruktioner för Valberedningen 2021-2022

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Sidnummer
1(2)

Instruktioner till valrådet
2021/2022

Rev
2021-05-08

Dokumenttyp

Instruktioner
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Instruktioner för valrådet beslutas av fullmäktige och är fullmäktiges direktiv till valrådet. Dokumentet
utgör tillsammans med stadgan och Valinstruktioner grunden för valrådets arbete.

Ledamöterna likväl som ordförande i valrådet har ett mycket stort ansvar att agera ansvarsfullt kring
sitt arbete och gentemot andra delar av StuFF. Ledamot som är aktiv i andra delar av StuFF ska i det
engagemanget agera på ett sådant sätt så att valrådets förtroende inte kommer till skada. Valrådet ska
tillsammans med talmanspresidiet och styrelsens förvaltningsenhet lägga upp en plan för hur
kommunikationen löpande ska ske, hur arbetet fortskrider och vilket stöd från styrelsen som valrådet
behöver. Valrådet ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete på ett effektivt sätt. I
detta ingår att säkerställa arkivering och överlämning till nästkommande valråd.
Valrådet ansvarar för att genomföra ordinarie val till studentkårens fullmäktige samt extraval om
fullmäktige beslutar om att utlysa ett sådant.
Valrådet ansvarar för att i god tid informera och marknadsföra gentemot StuFFs medlemmar om
möjligheten att bilda lista inför kårvalet. I detta ingår dels information om hur valet går till och om
det ansvar som vilar på StuFFs fullmäktige. God tid anses vara minst 30 dagar innan sista
inlämningsdatum för listbildning. Valrådet har rätt att förlänga listbildningsperioden om de bedömer
det nödvändigt. Detta ska då marknadsföras tydligt där ett nytt sista inlämningsdatum framgår.
Valrådet ska föra daglig statistik över valdeltagandet i syfte att kunna utveckla riktade
marknadsföringsinsatser. Antal röstberättigade samt antal röstande ska dokumenteras i valprotokollet.
Valrådet ska till varje fullmäktigemöte rapportera om hur arbetet fortskrider och eventuella problem
som fullmäktige bör känna till.
I sitt arbete ska valrådet behandla alla listor likvärdigt. Valrådet ska anordna en utbildning för de nya
listorna vad gäller hur processen framåt ser ut och vad det innebär för dem. Även information om
StuFFs organisation, struktur, fullmäktiges ansvar och arbete kommande år ska ges till listorna. Detta
inkluderar att presentera styrdokument som berör fullmäktige.
Fullmäktige ska i oktober välja minst 2 ledamöter samt ordförande och i november säkerställa att
valrådets arbete påbörjats.

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Sidnummer
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Instruktioner till valrådet
2021/2022

Rev
2021-05-08

Dokumenttyp

Instruktioner
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Valrådet ansvarar för att i god tid sätta sig in i hur val & enkätsystemet fungerar samt att förbereda
allt inför utskicket.

Valrådet ansvarar för att se över samt lämna förslag på dokumentet Valinstruktioner. Motionen ska
lämnas i tid för att kunna behandlas av fullmäktige senast under december månad. I arbetet med
detta ska valrådet samråda med fullmäktige och talmanspresidium. Valinstruktioner ska innehålla
datum för det val som ska hållas.
I den mån fullmäktige ännu inte har valt ett beslutsmässigt valråd ansvarar StuFFs fullmäktige för att
denna uppgift genomförs.

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

Bifogat är förslag till Instruktioner till Valrådet för verksamhetsåret 2021-2022. Inga större
förändringar har skett. Jag har ändrat de tre instruktionerna för att likna varandra mer i inledande
texten. Sedan är informationen rörande nya valmodulen uppdaterad.
Förslaget på instruktionen är skickat till valrådets ordförande för att även de ska få möjlighet att
påverka innehållet.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram den bifogade propositionen till Fullmäktige

•

Ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Anika Ernvik, 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

Bifogat är förslag till Instruktioner till Valrådet för verksamhetsåret 2021-2022. Inga större
förändringar har skett. Jag har ändrat de tre instruktionerna för att likna varandra mer i inledande
texten. Sedan är informationen rörande nya valmodulen uppdaterad.
Förslaget på instruktionen är skickat till valrådets ordförande för att även de ska få möjlighet att
påverka innehållet.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Godkänna Instruktioner för Valråd 2021-2022

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 21/22
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Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Sidnummer
1(2)

Instruktioner till valrådet
2021/2022

Rev
2021-05-08

Dokumenttyp

Instruktioner
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Instruktioner för valrådet beslutas av fullmäktige och är fullmäktiges direktiv till valrådet. Dokumentet
utgör tillsammans med stadgan och Valinstruktioner grunden för valrådets arbete.

Ledamöterna likväl som ordförande i valrådet har ett mycket stort ansvar att agera ansvarsfullt kring
sitt arbete och gentemot andra delar av StuFF. Ledamot som är aktiv i andra delar av StuFF ska i det
engagemanget agera på ett sådant sätt så att valrådets förtroende inte kommer till skada. Valrådet ska
tillsammans med talmanspresidiet och styrelsens förvaltningsenhet lägga upp en plan för hur
kommunikationen löpande ska ske, hur arbetet fortskrider och vilket stöd från styrelsen som valrådet
behöver. Valrådet ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete på ett effektivt sätt. I
detta ingår att säkerställa arkivering och överlämning till nästkommande valråd.
Valrådet ansvarar för att genomföra ordinarie val till studentkårens fullmäktige samt extraval om
fullmäktige beslutar om att utlysa ett sådant.
Valrådet ansvarar för att i god tid informera och marknadsföra gentemot StuFFs medlemmar om
möjligheten att bilda lista inför kårvalet. I detta ingår dels information om hur valet går till och om
det ansvar som vilar på StuFFs fullmäktige. God tid anses vara minst 30 dagar innan sista
inlämningsdatum för listbildning. Valrådet har rätt att förlänga listbildningsperioden om de bedömer
det nödvändigt. Detta ska då marknadsföras tydligt där ett nytt sista inlämningsdatum framgår.
Valrådet ska föra daglig statistik över valdeltagandet i syfte att kunna utveckla riktade
marknadsföringsinsatser. Antal röstberättigade samt antal röstande ska dokumenteras i valprotokollet.
Valrådet ska till varje fullmäktigemöte rapportera om hur arbetet fortskrider och eventuella problem
som fullmäktige bör känna till.
I sitt arbete ska valrådet behandla alla listor likvärdigt. Valrådet ska anordna en utbildning för de nya
listorna vad gäller hur processen framåt ser ut och vad det innebär för dem. Även information om
StuFFs organisation, struktur, fullmäktiges ansvar och arbete kommande år ska ges till listorna. Detta
inkluderar att presentera styrdokument som berör fullmäktige.
Fullmäktige ska i oktober välja minst 2 ledamöter samt ordförande och i november säkerställa att
valrådets arbete påbörjats.

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

AG

AE

DT
DT

Sidnummer
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Instruktioner till valrådet
2021/2022

Rev
2021-05-08

Dokumenttyp

Instruktioner
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Valrådet ansvarar för att i god tid sätta sig in i hur val & enkätsystemet fungerar samt att förbereda
allt inför utskicket.

Valrådet ansvarar för att se över samt lämna förslag på dokumentet Valinstruktioner. Motionen ska
lämnas i tid för att kunna behandlas av fullmäktige senast under december månad. I arbetet med
detta ska valrådet samråda med fullmäktige och talmanspresidium. Valinstruktioner ska innehålla
datum för det val som ska hållas.
I den mån fullmäktige ännu inte har valt ett beslutsmässigt valråd ansvarar StuFFs fullmäktige för att
denna uppgift genomförs.

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

Revideringar i uppdrags- och arbetgivarpolicyn har gjorts för att StuFF som organisation inte ska
arvodera ledamöter i styrelsen som inte arbetar under längre perioder. Detta för att hushålla med
organisationens ekonomiska resurser.
I situationen med långtidssjukskrivning skulle den gamla formuleringen leda till att StuFF efter ett
par månader skulle betala fullt arvode under tiden ledamoten inte kunnat arbeta. Detta på grund av
att Försäkringskassan skulle minska utbetalningar om StuFF betalade ut mellanskillnader,
Försäkringskassan skulle tolka det som lön och då minska sina utbetalningar. Detta skulle pågå tills
det att StuFF betalar fullt arvode. Är sjukskrivningen en kortare period skulle det kunna innebära att
individen blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan då det skulle se ut som att den lämnat
felaktiga uppgifter. Jag valde att ta bort den formuleringen vilket innebär att i framtiden om en
ledamot blir långtidssjukskriven så görs individuella bedömningar i samråd med Fullmäktiga.
Fullmäktige måste alltid besluta om ändringar i betalningar av arvode.
Revideringen av formuleringen kring arvode för föräldraledighet valde jag att ta bort då det inte är
ekonomiskt hållbart att betala ut 33% av arvodet vid föräldraledighet i denna organisation. Det
skulle även kunna tolkas som en uppmaning till föräldraledighet under uppdragstiden vilket kan
missbrukas. Väljer en ledamot att ta ut föräldraledighet under alltför lång tid i denna organisation
kan ersättare behövas för att arbetet ska kunna fortskrida och då behöver organisationen hushålla
med de ekonomiska resurserna för att kunna tillsätta en ny ledamot.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram den bifogade propositionen till Fullmäktige

•

Ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21

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

Revideringar i uppdrags- och arbetgivarpolicyn har gjorts för att StuFF som organisation inte ska
arvodera ledamöter i styrelsen som inte arbetar under längre perioder. Detta för att hushålla med
organisationens ekonomiska resurser.
I situationen med långtidssjukskrivningen skulle den gamla formuleringen leda till att StuFF efter ett
par månader skulle betala fullt arvode under tiden ledamoten inte kunnat arbeta. Detta på grund av
att Försäkringskassan skulle minska utbetalningar om StuFF betalade ut mellanskillnader,
Försäkringskassan skulle tolka det som lön och då minska sina utbetalningar. Detta skulle pågå till
det att StuFF betalade fullt arvode och Försäkringskassan inget alternativt ledamoten kom tillbaka
till arbetet. Är sjukskrivningen en kortare period skulle det kunna innebära att individen blir
återbetalningsskyldig till Försäkringskassan då det skulle se ut som att den lämnat felaktiga uppgifter.
Formuleringen har tagits bort i förslaget vilket innebär att i framtiden om en ledamot blir
långtidssjukskriven så görs individuella bedömningar i samråd med fullmäktiga. Fullmäktige måste
alltid besluta om ändringar i betalningar av arvode.
Revideringen av formuleringen kring arvode för föräldraledighet valde vi att ta bort då det inte är
ekonomiskt hållbart att betala ut 33% av arvodet vid föräldraledighet i denna organisation. Det
skulle även kunna tolkas som en uppmaning till föräldraledighet under uppdragstiden vilket kan
missbrukas. Väljer en ledamot att ta ut föräldraledighet under alltför lång tid i denna organisation
kan ersättare behövas för att arbetet ska kunna fortskrida och då behöver organisationen hushålla
med de ekonomiska resurserna för att kunna tillsätta en ny ledamot.
I övrigt har inga andra revideringar gjorts.
Därför föreslås Fullmäktige besluta att:
•

Fastställa den reviderade Uppdrags- och arbetsgivarpolicy

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Rev
2021-05-08

Uppdrags-och arbetsgivarpolicy
Dokumenttyp

Policydokument
Dokumentansvarig

Presidiet
Fastställs av

Fullmäktige

Föreliggande dokument är ett policydokument som regleras av StuFFs kårfullmäktige med ställningstagande från kårens fullmäktige vad gäller ett antal andra centrala punkter i relationen uppdragsgivare – uppdragstagare. Undantagna från denna policy är studeranderepresentanter, vilka
reglas i annan policy.

Uppdragsgivare: avser den part som har tillsatt den arvoderade: kårfullmäktige alternativt styrelsen.
Det är möjligt för kårfullmäktige att delegera arbetsgivaransvaret till kårordföranden.
Uppdragstagare: avser person som tilldelats arvodering.
Arbetsmiljö
StuFF bör sträva efter att tillgodoser en god arbetsmiljö för sina uppdragstagare. Uppdragsgivaren
skall beakta hur uppdrag och arbetsmiljö inverkar på uppdragstagarens fysiska och psykosociala
hälsa, samt ha detta i åtanke när verksamheten planeras. I övrigt gäller för organisationens heltidsarvode de regler som följer av Arbetsmiljölagstiftningen, i de fall den inte anses juridiskt applicerbar
skall den tolkas analogt av fullmäktige.
För heltidsarvoderade skall lämpliga försäkringar ordnas.
Arbetstid
Ett heltidsuppdrag för StuFF skall motsvara en sysselsättning på i genomsnitt 40 timmar i veckan och
uppdragstagaren skall kunna redovisa sin arbetstid för uppdragsgivaren om detta efterfrågas. Uppdragsgivaren skall å sin sida inte ålägga uppdragstagaren fler uppgifter än vad som rimligen ryms
inom en sådan arbetsvecka. I de fall då arbetstiden överstiger 40 timmar i veckan skall kompensationsledighet tas ut. För rutiner angående detta se stycket om ledighet.
Merparten av arbetet bör ske under kontorstid, dock med hänsyn tagen till uppdragets karaktär.
Arvode
Storleken på arvodet fastställs av uppdragsgivaren utifrån direktiv från StuFFs fullmäktige. Arvodesnivån bör beräknas utifrån det heltidsarvode fullmäktige fastslår i början av verksamhetsåret.
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Uppdrags-och arbetsgivarpolicy
Dokumenttyp

Policydokument
Dokumentansvarig

Presidiet
Fastställs av

Fullmäktige
Då överlämning och introduktion till nyvalda heltidsarvoderade sker utöver den normala
mandatperioden skall ersättning utgå.
Frånvaro vid sjukdom
Vid arbetsfrånvaro till följd av sjukdom, vård av sjuk anhörig, tillstånd som berättigar till smittbärarpenning eller motsvarande täcker uppdragsgivaren 100 % av arvodet för karensdagar.
Om sjukskrivningen överstiger en vecka måste läkarintyg kunna uppvisas och därefter anmäla sjukfrånvaron till försäkringskassan. Uppdragstagaren skall vid längre del- eller heltidssjukskrivning informera uppdragsgivaren. Med längre avses minst 2 veckor. I dessa fall kan uppdragsgivaren direkt
eller genom delegering besluta att en vikarie skall tillsättas. Vid sjukskrivning kan uppdragsgivaren
besluta om justering av arvode.
Föräldraledighet
Uppdragstagaren eller den blivande uppdragstagaren skall informera uppdragsgivaren om planerad
föräldraledighet i god tid om minst 3 månader. I dessa fall kan uppdragsgivaren direkt eller genom
delegering besluta att en vikarie skall tillsättas.
Ledighet
De heltidsarvoderade i styrelsen har rätt att ta ut 25 dagars betald ledighet. Ledighet skall planeras så
att det inte inverkar kraftigt på uppdragets utförande. Hela ledigheten får ej tas ut i sträck utan skall
spridas ut vid åtminstone två tillfällen under verksamhetsåret.
Ledighet och kompenserande ledighet fastställs av StuFFs presidium. I detta ska presidiet sträva efter
att tillgodose uppdragstagarens önskemål, men får frångå detta vid exempelvis större mängder outtagen övertid. Presidiet ska översiktligt redovisa styrelsens övertid för StuFFs fullmäktige. Om en
uppdragstagare har särskilt hög arbetsbelastning ska detta tydligt redovisas för fullmäktige.
Annan form av obetald ledighet beviljas endast under mycket särskilda omständigheter. Förfrågan
om sådan ledighet sker till uppdragsgivaren.
I övrigt gäller för organisationens heltidsarvode de regler som följer av Arbetstidslagstiftningen, i de
fall den inte anses juridiskt applicerbar skall den tolkas analogt av fullmäktige.
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Policydokument
Dokumentansvarig

Presidiet
Fastställs av

Fullmäktige
Misstroendevotum/avsägelse
Mot uppdragstagaren kan misstroendevotum riktas i enlighet med StuFFs stadgar. Om ett misstroendevotum riktas mot uppdragstagaren och bifalls av uppdragsgivaren entledigas uppdragstagaren
från uppdraget med omedelbar verkan. Arvode utgår då för resterande del av den innevarande månaden efter att misstroendevotum bifallits, dock minst två veckor.
Uppdragstagaren har rätt att avsäga sig sitt uppdrag. Avsägelse skall meddelas uppdragsgivaren. Avsägelse bör ske i god tid, minst 2 månader, före den tidpunkt som uppdragstagaren önskar bli entledigad från uppdraget. Begäran om entledigande med snar eller omedelbar verkan kan beviljas av
uppdragsgivaren. Arvode utgår då fram till den dag uppdragstagaren avgått.
Styrdokument
StuFFs styrdokument beskriver uppdragstagarens åläggande. Dessa kan framställas och ändras av
StuFFs fullmäktige även under uppdragstidens gång. Uppdragsgivaren förbinder sig att ha en restriktiv hållning i hur ofta och mycket sådan förändring sker, särskilt vad gäller verksamhetsplanen. Förändringar i uppdrags- och arbetsgivarpolicyn bör i största möjliga mån ske i samråd mellan de båda
inblandade parterna.
Uppdragstagarens ansvar
Uppdragstagaren har ett eget ansvar gentemot organisationen och skall rådfråga uppdragsgivaren när
uppdraget har sådan karaktär att det innebär att uppdragstagaren handlar i gränslandet för organisationens riktlinjer. Uppdragstagaren har ett personligt ansvar att ej försätta organisationen i situationer som kan leda till anmälningar eller skadestånd. Uppdragsgivaren bör dock i fall där uppdragstagaren hamnat i en anmälnings- eller stämningssituation i dialog med uppdragstagaren göra upp om
eventuella kostnader kring fallet. Varje enskilt fall av denna karaktär bör prövas av StuFFs fullmäktige.
Heltidsarvoderad uppdragstagare ska vara särskilt aktsam under mottagningsperiod för nya studenter. Eftersom aktiviteter föregår på många olika platser och vid olika tider på dygnet finns det tillfällen att stöta på och interagera med studenter även utanför kontorstid. Detta är en möjlighet att
visa upp och synliggöra StuFFs verksamhet och dess aktiva, men det kräver även att uppdragstagarens beteende ligger i linje med det hos övriga mottagningsaktörer. Uppdragstagaren ska därför vara
väl insatt i och följa de regler som gäller för aktörer i mottagningsverksamhet samt visa respekt för
övriga aktörer.
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Uppdrags-och arbetsgivarpolicy
Dokumenttyp

Policydokument
Dokumentansvarig

Presidiet
Fastställs av

Fullmäktige
Uppdragstagaren skall om så efterfrågas redovisa bisysslor som kan påverka uppdraget för uppdragsgivaren. Exempel på bisysslor är övriga förtroendeuppdrag och förvärvsarbete. Bisysslor skall
inte inskränka negativt på uppdraget för StuFF. I synnerhet skall beaktas att bisysslor inte ger upphov till jäv.
Uppdragstagaren ansvarar för att hålla uppdragsgivaren informerad om sådant som är av högsta vikt
för organisationen.
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Bifogat är förslag till Instruktioner till Styrelsen för verksamhetsåret 2021-2022. Instruktionen har
gåtts igenom och flertalet förändringar i punkterna vad gäller förtydligande, ihopslagningar och
borttagning av punkter där vi upplevt att de kunnat inkluderas på andra har skett. Vi har inte lagt till
nya punkter utan utvecklat eller förtydligat redan befintliga.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram den bifogade propositionen till Fullmäktige

•

Ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21

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

AG

AE

DT
DT

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Bifogat är förslag till Instruktioner till Styrelsen för verksamhetsåret 2021-2022. Instruktionen har
gåtts igenom och flertalet förändringar i punkterna vad gäller förtydligande, ihopslagningar och
borttagning av punkter där vi upplevt att de kunnat inkluderas på andra har skett. Vi har inte lagt till
nya punkter utan utvecklat eller förtydligat redan befintliga.
I denna organisation finns det många olika sorters styrdokument som reglerar och styr hur och vad
styrelsen ska arbeta med. Vi har försökt bibehålla en tillräckligt beskrivande nivå i instruktionen för
att inte den inte ska bli alltför detaljstyrande vad gäller exempelvis olika event som vi traditionellt
har. Samtidigt ska den kunna användas för att visa tydligt var styrelsen ska göra kommande
verksamhetsår.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Godkänna Instruktioner för Styrelsen 2021/2022

•

Ge Styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Dokumenttyp

Instruktioner
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Instruktioner för styrelsen beslutas av fullmäktige och är fullmäktiges direktiv till styrelsen.
Dokumentet utgör tillsammans med stadgan och verksamhetsplan, handlingsplan och budget grunden
för arbetet i styrelsen.
Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet vid Linköpings universitet representerar
alla studenter och doktorande inom utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet. Studentkårens
fullmäktige beslutar varje år om fyra huvudsakliga dokument för att styra det nästkommande årets
verksamhet; budget, verksamhetsplan, handlingsplan och instruktioner för styrelsen.
Styrelsens arbete utgår från kapitel 6 i StuFFs stadga. Det åligger styrelsen att tolka och konkretisera
instruktionerna. Det är styrelsens uppdrag att genomföra punkterna i instruktionerna – ett arbete som
ska ske inom och enligt de ramar och regler som anges i övriga av fullmäktige fastställda styrdokument.

Styrelsen ska sträva efter effektiv och funktionell organisering av verksamheten. Genom att upprätta
och synliggöra styrelsens rutiner för fullmäktige, medlemmar, studenter och andra aktörer kan vi skapa
transparens mellan organisationens olika delar. Vid nya eller förändrade förutsättningar är det viktigt
att organisationen anpassas och utvecklas.
Sektionerna är våra viktigaste samarbetspartners i vårt arbete med utbildningsbevakning och
arbetsmiljö likväl som under mottagningen av nya studenter och att säkerställa ett gott samarbete är
därför viktigt för styrelsen. Det är genom samarbetet med sektionerna som vi tillsätter en stor del av
våra studentrepresentanter, ett samarbete som är väldigt viktigt för att säkerställa studentinflytande
vid universitetet.
Styrelsen ska:
• Upprätthålla en rutin för bemanningen av kontoren och synliggörandet av detta
• Arbeta i Norrköping minst en dag i veckan och informera om kårens närvaro där
• Verka för att universitetet efterlever relevanta lagar och regler
• Framföra och verka för att studenters intressen tillvaratas gentemot universitetet
• Följa upp tidigare beslut i frågor drivna av StuFF
• Ansvara för ett aktivt deltagande i samarbetet med de andra studentkårerna vid Linköpings
universitet, inom ramen för Kårservice och LUST
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Fullmäktige
•
•
•
•
•
•
•

Ansvara för att, tillsammans med de andra studentkårerna vid Linköpings universitet, skriva
kommentarer till LiUs årsredovisning
Ansvara för överlämning och dokumentation av organisationens arbete
Stötta StuFFs utskott, fullmäktige och förtroendevalda i deras arbete
Stötta sektionerna inom de samarbetsområden StuFF har med dem
Uppmärksamma och när möjligt nyttja kårhusens lokaler och tjänster samt uppmuntra
samarbetspartners att göra det
Rekrytera till utskott och poster under styrelsen
Ansvara för att se över och revidera dokument som policys, interna rutiner och stödguider
löpande.

En stor del av styrelsens gemensamma arbete är att förvalta och utveckla organisationens resurser.
Arbetstid är en viktig resurs i organisationen och det är därför av vikt att ledamöterna planerar sin
gemensamma och individuella tid väl och på ett resurseffektivt sätt. Det är också viktigt att styrelsen
genom avstämningar löpande utvärderar sitt arbete och efterlevnad av styrdokument och
verksamhetsmål.
Styrelsen ska:
• Aktivt leda den ekonomiska förvaltningen
• Kontinuerligt planera, genomföra och utvärdera StuFFs arbete för att använda finansiella,
materiella och personella resurser effektivt
• Utvärdera och effektivisera studentkårens arbete

En viktig komponent i StuFFs informationsarbete är det egna varumärket och vad studenter vet om
StuFFs verksamhet. Att sprida information om kårens verksamhet till alla studenter som kåren
representerar är en del av kåruppdraget och är därför viktigt att hela styrelsen tar ansvar för.
Styrelsen ska:
• Informera om StuFFs verksamhet och organisation
• Utveckla StuFFs varumärke och positionera StuFF mot olika målgrupper
• Agera varumärkesambassadörer både i fysiska sammanhang och i digitala kanaler
• Aktivt arbeta med utveckling av kommunikationskanalerna och skapandet av innehåll för
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Fullmäktige
olika målgrupper

Utbildningsfrågor och utbildningsutveckling utgör en stor del av StuFFs kärnverksamhet och
styrelsens löpande arbetsuppgifter. Styrelsen ansvarar för att bevaka och driva utvecklingsfrågor för
att säkerställa att studenternas rättigheter efterlevs, både i avseende på innehåll och form.
Styrelsen ska:
• Säkerställa en god bevakning och utveckling av våra studenters utbildning oavsett studieort
• Planera och upprätthålla en god struktur kring hantering av studentärenden
• Agera studentombud: hjälpa och stötta enskilda studenter i ärenden som rör utbildning
• Bevaka utformandet av nya samt revidering av gamla kursplaner
• Dela ut priset Årets Pedagog samt StuFFs litteraturstipendium
• Bevaka och delta i Linköpings universitets internationaliseringsarbete i syfte att förbättra det
• Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och
utskott inom utbildningsområdet exempelvis UB-möten

Arbetsmiljöarbete och lika villkor utgör en viktig del av StuFFs kärnverksamhet och styrelsens löpande
arbetsuppgifter. Styrelsen ansvarar för att planera, organisera och verkställa StuFFs arbete för att
säkerställa en trygg, stabil och funktionell studiemiljö samt verka för en god psykosocial hälsa bland
studenterna.
Styrelsen ska:
• Säkerställa en god bevakning av alla studenters arbetsmiljö, oavsett studieort
• Planera och upprätthålla en god struktur kring hantering av studentärenden
• Agera studentombud: hjälpa och stötta enskilda studenter i ärenden som rör arbetsmiljö eller
diskriminering
• Verka för att tydlig och relevant kursinformation finns tillgänglig för studenterna i god tid
innan kursstart
• Verka för och delta i uppföljningsarbetet kring Studentundersökningen och andra
studentundersökningar
• Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och
utskott inom arbetsmiljöområdet exempelvis AMO-råd
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Fullmäktige
•

Arbeta för att de förändringsprojekt som pågår vid våra campus ska leda till en bättre
studiemiljö och funktionella studieplatser

Styrelsen lutar sig mot och ska föra sitt åsiktsreglerande dokument vid lokal och nationell
studentpolitisk påverkan. StuFFs förlängda arm i arbetet med studentinflytande på LiU är våra
studentrepresentanter inom utbildning och arbetsmiljö.
Styrelsen ska:
• Ansvara för rekrytering och tillsättning av studentrepresentanter samt löpande informera
dessa om kårens verksamhet samt åsikter
• Aktivt arbeta för att säkerställa studentrepresentanternas rätt att påverka och att det finns
studentrepresentation i de sammanhang där det fattas beslut som rör våra studenter
• Tillvarata kårens påverkansmöjlighet på nationell nivå genom Sveriges Förenade
Studentkårer och andra nationella nätverk och erfarenhetsutbyten
• Framföra och verka för att studenters intressen tillvaratas gentemot LiU samt andra externa
parter såsom region, kommun, Sveriges Förenade Studentkårer som bevakas media

StuFF har ett stort ansvar i att säkerställa det studiesociala livets fortlevnad vid Linköpings universitet.
Det innebär att styrelsen aktivt ska arbeta med studiesociala frågor samt att driva dessa i lämpliga
forum. I och med detta har StuFF ett tätt samarbete med sektionerna. Som studentkår har StuFF ett
stort ansvar att förvalta, utveckla och stötta det studiesociala livet för samtliga studenter. Ett av de
viktigaste uppdragen är mottagningsverksamheten på uppdrag av LiU, då den perioden i mångt och
mycket är avgörande för hur nya studenters upplevelse av universitetet formas.
Styrelsen ska:
• Säkerställa att vi följer och vidareutveckla mottagningsavtal mellan StuFF och sektionerna
rörande mottagning av nya studenter samt stötta arbete
• Verka för en god integration mellan studenter inom StuFFs ansvarsområde
• Ansvara för att mottagningen genomförs i enlighet med rådande styrdokument
• Verka för en god utveckling av mottagningsverksamhet, festverksamhet och all studiesocial
verksamhet vid Linköpings universitet
• Under hösten genomföra rekrytering av mottagningssamordnare inför nästkommande
höstmottagning
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Fullmäktige
•
•
•
•

Planera för hela styrelsens medverkan under kommande mottagningsperiod för att
underlätta möjligheten till bättre samarbete med fadderierna och våra egna planerade event
Verka för ett bredare utbud av alkoholfria aktiviteter
Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och
utskott inom den studiesociala verksamheten
Planera, genomför och utvärdera event för aktiva studenter inom StuFFs verksamhet

För att StuFF ska lyckas med ett väl utfört uppdrag som studentkår måste kårmedlemskap vara
attraktivt. Gällande samarbeten, samverkan och påverkan är StuFFs varumärke och
medlemsanslutning viktig då det ger mer tyngd åt organisationen.
Styrelsen ska:
• Aktivt värva medlemmar
• Skapa medlemsrekryterande/medlemsnyttiga evenemang minst en gång per termin
• Utveckla och öka värdet av kårmedlemskapet
• Skapa och utveckla samarbeten med externa parter
• Utveckla kommunikationen som är kopplad till kårmedlemskapet
• Utveckla och effektivisera arbetet kring medlemshantering och medlemssystemet
• Effektivisera samarbetet med sektionerna kring medlemsrekrytering
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Beslutsförslag om Bidragspolicy
Då bidragspolicyn de senaste åren inte har stämt överens med hur StuFF arbetar med bidrag har en
omfattande revidering gjorts av policyn. För mer ingående information om gjorda ändringar se
propositionstexten.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
● Lägga fram den bifogade proposition till Fullmäktige
● Ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

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

Proposition om Bidragspolicy
Bidragspolicyn har under de senaste åren inte stämt överens med hur StuFF har arbetar med bidrag.
Sektionsavtalet har dessutom utökats till att involvera marknadsföringsstöd till sektioner, något som
tidigare kunde ansökas om. Av dessa anledningar påbörjade verksamhetsår 19/20 en revidering, som
nu är redo att beslutas om.
De ändringar som är gjorda stämmer i dagsläget in med hur StuFF jobbar och vill jobba med bidrag.
Den reviderade bidragspolicyn förenar delar som tidigare varit motsägelsefulla och samlar alla
former av bidrag som StuFF kan ge. Policyn inkluderar dock inte den ersättning sektioner får för
samarbetsavtal. Policyn inkluderar marknadsföringsstöd till sektioner, festrabattsavtalet samt akut
sektionsstöd och strategiska medel. Då revideringen av denna policy är väldigt omfattande går det
inte att i detalj gå in på vilka delar som har ändrats. För att få en tydligare förståelse för vad som har
ändrats rekommenderas FUM att läsa den tidigare bidragspolicyn, som går att finna på StuFFs
hemsida.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
● Fastställa den reviderade bidragspolicyn
● Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
_______________

Anika Ernvik (Apr 27, 2021 15:06 GMT+2)

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21
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Fullmäktige

Denna policy innehåller riktlinjer kring de bidrag och föreningsstöd StuFF ger till sektioner och
övriga föreningar.
Förklaringar av begrepp
Med bidrag menas i denna policy en form av ekonomiskt stöd StuFF kan ge till sektioner eller
föreningar.
Med bidragsformer menas de olika sätt StuFF kan ge bidrag på till sektioner eller föreningar.
Med bidragsansökningar menas de ansökningar som skickas in enligt mall till StuFF, men även
festrabattsavtal som skrivs mellan StuFF och sektioner för att ge StuFF-medlemmar rabatt på fest.
Syftet med bidrag
De bidrag StuFF ger ska underlätta StuFFs arbete eller vara till nytta för StuFFs medlemmar.
Nyttan ska ligga inom ramen för StuFFs grundläggande verksamhet eller underlätta StuFFs
medlemsrekrytering. Bidrag får därför inte ges till allmän studentverksamhet eller till välgörenhet.
Policyns omfattning
Policyn omfattar marknadsföringsstöd till sektioner, festrabatter, akut sektionsstöd samt strategiska
medel. Policyn omfattar inte listbidrag eller sådan verksamhet som bedrivs inom något av StuFFs
utskott eller av föreningar som är rena samarbetsorgan mellan studentkårer vid LiU.
Beslut
StuFFs styrelse tar beslut om bidragsansökningar. Vice kårordförande ansvarar för att styrelsen får
ett adekvat beslutsunderlag samt att rekommendera ett beslut.
Styrelsen kan delegera rätten att fatta beslut i avgränsade fall till styrelsens presidium utan rätt att
vidaredelegera. I dessa fall skall styrelsen fastställa närmare riktlinjer, för bedömningar av
bidragsansökningar.
Styrelsen skall särskilt beakta följderna av beslutet. Detta kan exempelvis vara 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 som är ett åtagande
StuFF redan finansierar, exempelvis genom sektionsavtal.
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Fullmäktige
När styrelsen fattar beslut om strategiska medel ska den förutom det som står under Syftet med
bidrag i denna policy även ta hänsyn till:
• Om det gynnar medlemmarnas utbildningssituation och/eller studiesociala situation.
• Om det är öppet för alla studenter StuFF representerar.
• Om det är vinstdrivande.
• Om det främjar samarbete mellan studentorganisationer och/eller över fakultetsgränserna.
• Om StuFF får medverka, med representant på plats, med tryckt material och/eller med
logga på informationsmaterial.
Bidragsformer
StuFF har möjlighet att ge ut fyra typer av bidrag; marknadsföringsstöd till sektioner, festrabatter,
akut sektionsstöd samt strategiska medel.
Bidrag ges bara då StuFF kan se att utformning, syfte samt innehåll är i enlighet med StuFFs och
LiUs tillämpliga styrdokument, samt faller in under Syftet med bidrag. Bidrag ges bara till LUSTgodkända föreningar.
Under varje bidragstyp finns förklarat vilka som kan få bidraget.
Festrabatter

StuFF erbjuder festarrangörer under Filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap
möjligheten att sälja biljetter till kårhusfester för ett rabatterat pris där StuFF står för kostnaden för
rabatten. Detta är ett medlemsexklusivt erbjudande som regleras i ett avtal mellan kåren och
festarrangören. Detta avtal finns att finna på hemsidan om det behövs.
Akut sektionsstöd

Detta bidrag kan sökas av en sektion som befinner sig i en ekonomisk kris och är i stort behov av
bidrag eller lån för att överleva. I denna situation skall särskilt beaktas vad sektionen historiskt sett
har gjort för studenternas situation och vad sektionen har potential för att genomföra i framtiden.
Detta bidrag kan även sökas vid start av ny sektion. Vid ansökan om akut sektionsstöd skall ansökan
skickas in enligt mall, som finns att tillgå hos vko@stuff.liu.se. Dessa ansökningar behandlas
löpande.
Sektionen ska, efter perioden som medlen sökts för, skriftligt återkoppla till ansvarig person i
styrelsen senast tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering ansökan
bidrag som finns att tillgå på StuFFs hemsida.
Om uppgifterna i ansökan inte stämmer kan sektionen bli helt eller delvis
återbetalningsskyldig. Detta avgörs av styrelsen efter att sektionen inkommit med sin
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återrapportering. Om styrelsen finner att medlen inte använts i enlighet med ansökan ska sektionen
få upplysning om återbetalningsskyldighet senast 30 dagar efter återrapporteringen skickats in.
Strategiska medel

Strategiska medel kan användas till att stötta särskild satsning eller nytt projekt som en förening vill
genomföra. Strategiska medel kan även användas för att ge stöd till föreningar där StuFF vill synas
eller där StuFF ser en stor studentnytta.
Vid ansökan om strategiska medel skall ansökan skickas in enligt mall Ansökan om bidrag, som finns
att tillgå på StuFFs hemsida
Strategiska medel beviljas i normalfallet inte till alkoholrelaterad verksamhet. En representant från
bidragssökaren ska, om behov finns, träffa eller samtala med ansvarig person i styrelsen för att svara
på frågor om nyttjandet av dessa strategiska medel.
Ansökningar kan skickas in löpande under året, styrelsen behandlar och beslutar dock endast om
dessa två gånger per år. Ansökningar som inkommit innan 31 oktober behandlas senast 15
arbetsdagar efter det. Ansökningar som inkommit innan 30 april behandlas senast 15 arbetsdagar
efter det.
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.
Om uppgifterna i ansökan inte stämmer kan föreningen bli helt eller delvis återbetalningsskyldig.
Detta avgörs av styrelsen efter att föreningen inkommit med sin återrapportering. Om styrelsen
finner att medlen inte används i enlighet med ansökan ska föreningen få upplysning om
återbetalningsskyldighet senast 30 dagar efter återrapporteringen skickats in.
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Beslutsförslag om Hållbarhetspolicy
StuFFs nuvarande miljöpolicy har ansetts vara utdaterad i flera år. En översiktlig revidering gjordes
år 2016 men innehållet i policyn har inte reviderats under längre tid än så. Arbetet för att revidera
policyn påbörjades redan under föregående verksamhetsår och har sedan dess mynnat ut i en ny
policy som inte enbart reglerar den ekologiska hållbarheten, men även inkluderar två ytterligare
perspektiv på hållbarhet: social och ekonomisk. Eftersom StuFF har en bred verksamhet som
sträcker sig över många aktörer och intressenter är det viktigt att alla hållbarhetens perspektiv finns
med i verksamhetens styrning, dokument och beslut. För att upprätthålla ett gott arbete kring
hållbarhet anses det alltså att den nuvarande miljöpolicyn bör ersättas av den hållbarhetspolicy som
har arbetats fram av styrelsen.
Därför föreslås styrelsen besluta att:
•

Lägga fram propositionen till Fullmäktige enligt bilaga

•

Ge Natalia Tomczyk rätt till redaktionella ändringar

_______________

Natalia Tomczyk (Apr 28, 2021 08:10 GMT+2)

Natalia Tomczyk

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

AG

AE

DT
DT

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition rörande Hållbarhetspolicy
Enligt StuFFs handlingsplan 2019/2020 skulle styrelsen revidera, skapa eller avveckla dokument.
Arbetet har varit långsiktigt och fortsatt även under verksamhetsåret 2020/2021. Ett av de
dokument som har varit i stort behov av revidering är StuFFs miljöpolicy. Miljöpolicyn har ansetts
vara utdaterad i flera år. En översiktlig revidering gjordes år 2016 men innehållet i policyn har inte
reviderats sedan 2011. Arbetet för att revidera policyn påbörjades redan under föregående
verksamhetsår och har sedan dess mynnat ut i en ny policy som inte enbart reglerar den ekologiska
hållbarheten, men även inkluderar två ytterligare perspektiv på hållbarhet: social och ekonomisk.
Eftersom StuFF har en bred verksamhet som sträcker sig över många aktörer och intressenter är det
viktigt att alla hållbarhetens perspektiv finns med i verksamhetens styrning, dokument och beslut.
För att upprätthålla ett gott arbete kring hållbarhet anses det alltså att den nuvarande miljöpolicyn
bör ersättas av den hållbarhetspolicy som har arbetats fram av styrelsen.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Ersätta ”Miljöpolicy” med den bifogade ”Hållbarhetspolicy”

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

Natalia Tomczyk (Apr 28, 2021 08:10 GMT+2)

_______________

Styrelsen genom Natalia Tomczyk
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Hållbarhetspolicy
Studentkåren StuFF har en bred verksamhet som sträcker sig över flertalet aktörer och
samarbetspartners. StuFF representerar tusentals studenter vid Linköpings universitet och är därmed
en viktig aktör med mycket inflytande över studentlivet. Det blir därför ytterst viktigt att StuFF som
verksamhet drivs och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt med en målsättning om att vara en hållbar
organisation och bidra till hållbarhet både inom och utanför organisationen.
Bakgrund
Begreppet hållbarhet brukar definieras utifrån tre olika aspekter: social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet. Dessa anses samspela med varandra leda till en hållbar utveckling. För att kunna sträva
efter en hållbar utveckling behöver StuFF se till sin organisation och precisera vad som är relevant i
verksamhetens kontext. Som studentkår agerar StuFF främst inom studentlivet och tillförlitar sig
därför på att studentlivet ska vara levande och det ideella engagemanget bör bedrivas på ett hållbart
sätt. För att tydliggöra att den största delen av verksamheten är engagemangsbaserad och att det är
där StuFFs funktion är som tydligast används “Hållbart engagemang” som begrepp istället för
“Social hållbarhet”.
Syfte

Hållbarhetspolicyn syftar till att förtydliga StuFFs strävan i hållbarhetens tre dimensioner: social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Policyn ska användas som ett komplement till andra
policydokument som kan reglera liknande frågor, till exempel ekonomisk policy. Policyn riktar sig till
alla som är verksamma inom StuFFs organisation och bör användas som stöd kring frågor som rör
styrning, riktlinjer och agerande.
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Hållbart engagemang (social hållbarhet)
StuFFs roll inom det hållbara engagemanget sträcker sig från att vara en bra arbetsgivare till att
sprida goda exempel kring hantering av ideellt engagemang. En stor del av StuFFs verksamhet och
studentlivet i stort vilar på att det finns studenter som är villiga att engagera sig. För att upprätthålla
ett långsiktigt engagemang inom studentgruppen behöver man arbeta med ett hållbart engagemang
där de involverade vill och orkar vara engagerade länge utan att deras fysiska eller psykiska hälsa
påverkas negativt. Att föregå med gott exempel bör vara ett ledord när StuFF verkar för att bidra
till ett hållbart engagemang.
I sitt arbete med hållbart engagemang ska StuFF sträva efter att:
•

Bedriva sin verksamhet på ett sätt som minimerar risken för psykisk eller fysisk ohälsa
bland förtroendevalda inom kåren och de förtroendevalda på sektionerna som StuFF har
kontinuerliga möten med

•

Utvecklas tillsammans med studentlivet på Linköpings universitet och värna om
studentlivets kultur och goda traditioner

•

I de sammanhang där StuFF representerar studenter uppmuntra de organisationerna till att
arbeta med frågor rörande hållbar utveckling

•

Ha nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling samt ständigt
arbeta för öppenhet, inkludering och respekt i verksamhetens alla delar

Ekonomisk hållbarhet
StuFF bör arbeta på ett ansvarsfullt sätt i ekonomiska frågor för att säkerställa en långsiktighet för
den verksamhet som kåren bedriver. StuFF ska hantera intäkterna varsam och alltid sträva efter att
göra så mycket studentnytta som möjlig med de resurser som finns tillgängliga. Det innebär bland
annat att evenemang som StuFF bedriver ska ske på ett sätt som inte försätter kåren i omedelbar
konkurs. StuFFs ekonomiska tillväxt får inte ske på bekostnad av den ekologiska eller sociala
hållbarheten.
I sitt arbete med ekonomisk hållbarhet ska StuFF sträva efter att:
•

Arbeta på ett ekonomisk långsiktigt och strategiskt sätt för den verksamhet som kåren
bedriver
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•

Bedriva verksamhet utan att försätta kåren i ekonomisk kris

•

Revidera avgifter som betalas av medlemmar utefter aktuella ekonomiska förutsättningar
för studenter

•

Sträva efter att göra etiska och miljömedvetna val vid investeringar. Kåren ska inte
finansiera eller investera i aktiviteter eller företag vars verksamhet kan anses vara särskilt
skadlig för den sociala eller ekologiska hållbarheten. I övrigt regleras investeringar i den
ekonomiska policyn

Ekologisk hållbarhet
För att bidra till den ekologiska hållbarheten bör StuFF sträva efter att kontinuerligt förbättra
verksamheten genom medvetna val som leder till en minskad negativ påverkan på miljön. Målet för
den ekologiska hållbarheten för StuFF ska vara att hantera varor och resurser på ett hållbart och
långsiktigt sätt. Miljövänliga alternativ ska alltid väljas om det inte är påtagligt betungande för
ekonomin. StuFF har en mångsidig verksamhet därför ska den ekologiska hållbarheten hanteras
lokalt, vid varje enskilt beslut och i sin egen kontext.
I sitt arbete med ekologisk hållbarhet ska StuFF sträva efter att:
•

Identifiera och följa miljölagstiftning och andra krav som berör kåren

•

Ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av leverantör och inköp av varor

•

I en konkurrenssituation med likvärdiga priser samt funktionalitet välja den produkt med
påvisat lägst miljöpåverkan

•

Hushålla med befintliga resurser på ett sätt som främjar en lång livslängd

•

Så långt som möjligt prioritera transportsätt med lägst miljöpåverkan. Inrikesresor får aldrig
ske med flyg

•

Hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt
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Arbetssätt för långsiktig hållbarhet
StuFFs verksamhet bör i största möjliga mån tillämpa arbetssätt som främjar en långsiktighet och
hållbarhet för såväl verksamheten, de förtroendevalda och andra samarbetsaktörer.
Hållbarhetsfrågor bör integreras i studentkårens styrning, beslut och dokument. Det är därför
viktigt att denna policy kommuniceras och är tillgänglig för alla som är verksamma inom
organisation, samt till medlemmar, studenter och andra intressenter. Hållbarhetspolicyn ska vara
känd, förstådd samt tillämpas i den dagliga verksamheten. Arbetet för ett hållbart studentliv,
ekonomi och miljö ska genomsyra alla delar av organisationen. För att upprätthålla ett gott
förhållningssätt bör hållbarhetsarbetet kontinuerligt följas upp, utvärderas, revideras och
konkretiseras.
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