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Sidan 1 av 3

Datum: Lördagen den 18 september 2021

Tid kl 15:00

Lokal: T1 i hus C,  Campus Valla

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Punkt Ärende Handl. nr.

1) Mötets öppnande
Amanda Heikkinen öppnade mötet kl 15:15.

2) Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 20 röstande.

3) Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades: att välja Hugo Hennel och Nicol Juferova till justerare tillika rösträknare.

4) Mötets stadgeenliga utlysande
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst.

5) Adjungeringar
Lämnades utan åtgärd.

6) Fastställande av föredragningslista
Beslutades: att fastställa den framvaskade föredragningslistan.

6 FF01-2122

7) Tidigare mötesprotokoll

a) FP06-2021
Beslutades: att lägga protokollet till handlingarna.

7a FP06-2021

b) FP09-2021
Beslutades: att lägga protokollet till handlingarna.

7b FP09-2021

8) Information från styrelse och utskott
KO Simon Ågren föredrog punkten och rapporterade om styrelsens arbete.
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9) Propositioner

a) Proposition om inrättande av Policy gällande engagemangsgradering och
engagemangspoäng
Styrelsen genom Oscar Vines föredrog propositionen.

FUM är positiva till förslaget men vill har mer information innan beslut tas.

Beslutades: att bordlägga propositionen.

9a FF01-2122

b) Höjning av budgetpost Utbildning
Styrelsen genom Oscar Vines föredrog propositionen.

Beslutades: att godkänna propositionen.

9b FF01-2122

c) Ändring i Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022
Styrelsen genom KO Simon Ågren föredrog propositionen.

Beslutades: att godkänna propositionen.

9c FF01-2122

10) Interpellationer
Lämnades utan åtgärd

11) Motioner
Lämnades utan åtgärd

12) Entlediganden
Beslutades: att entlediga Amilia Eklund från sitt uppdrag i kårfullmäktige.
Beslutades: att entlediga Josefine Kilborn från sitt uppdrag i kårfullmäktige.

13) Diskussionspunkter

a) Vilket år räknas Mottagningssamordnare till?
Styrelsen genom VKO Max Iivanainen Björklund föredrog diskussionspunkten.

12a FF03-2122

14) Övriga frågor
FUM vill påverka mottagningens arrangörer för att ha en mer tillgänglig
mottagning för individer med funktionsnedsättning.

FUM tycker inte att omtentor bör räknas som hindrande för utlandsstudier. FUM
vill framföra en motion till nästkommande möte.

15) Nästa möte
Nästkommande möte är den 13 oktober 2021.
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16) Mötets avslutande
Amanda Heikkinen avslutade mötet kl 17:15.

_____________________________________ ______________________________________

Amanda Heikkinen, talman Simon Ågren, mötessekreterare

_____________________________________ ______________________________________

Hugo Hennel, justeringsperson Nicol Juferova, justeringsperson
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Amanda Heikkinen
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Kallelse till StuFFs fullmäktigemöte
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Sidan 1 av 2

Datum: Lördagen den 18 September 2021

Tid 15:00

Lokal: T1 i hus C,  Campus Valla

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Föredragningslista

Punkt Ärende Handl. nr.

1. Mötets öppnande

2. Justering av röstlängd

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Mötets stadgeenliga utlysande

5. Adjungeringar

6. Fastställande av föredragningslista 6 FF01-21/221

7. Tidigare mötesprotokoll

a) FP06-2021
b) FP09-2021

8. Information från styrelse och utskott

9. Propositioner

a) Inrättande av policy, StuFF 9a FF01-21/22

10. Interpellationer

11. Motioner

12. Entlediganden

13. Diskussionspunkter
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14. Övriga frågor

15. Nästa möte
13 Oktober 2021

16. Mötets avslutande
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Proposition om inrättande av Policy gällande engagemangsgradering 

och engagemangspoäng 

 

Engagemangsgradering och engagemangspoäng avskaffades på FilFak år 2017 medan UV valde att 
ha kvar det, men under årens gång tappades underlaget bort för de studenterna skulle använda det. 
Detta tomrum har gjort att sektioner, programansvariga och fakultet & område ser ett intresse att 
föra tillbaka det. 

Kåren har sålunda gjort en liten intern utredningen för att se hur man kan reformera 
engagemangsgradering och engagemangspoäng så att det kan inrättas igen bevaras i flera år 
framöver. 

De största anledningarna till avskaffandet vara ett betungande administrativt arbete för FilFak samt 
att engagemangspoäng inte gav faktiskt nyttja i praktiken. Detta kan vara för att väldigt många 
studenter anskaffade engagemangspoäng och att poängen inte gav så mycket. 

Det nya inrättande av engagemangsgradering och engagemangspoäng är väl förankrat i fakulteterna 
& området samt sektioner. Detta för att säkerställa den administrativa bördan på fakulteterna & 
området ska vara funktionell så att systemet kan vara kvar under många år. Den andra större 
ändringen berör antalet studenter som kan få engagemangspoäng och vilken summa dom får 
beroende på engagemang. Studentgrupperna har blivit spetsigare och poängen har generellt blivit 
högra för att förbygga de problem som fanns tidigare.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Inrätta av en policy om engagemangsgradering och engagemangspoäng.  

• Ge styrelsen 21/22 rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen 20/21 genom Policarpio H. Bernerstedt 
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 Sidnummer 

1(1) Policy gällande engagemangsgradering och 
engagemangspoäng 

Rev 
2021-06-28 

Dokumenttyp 

Policydokument 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av 

Fullmäktige 
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Policy gällande engagemangsgradering och engagemangspoäng  
Engagemangsgradering och engagemangspoäng har upprättats på begäran av FilFak, UV och 
studenter. Denna policy ska vara ett beslutande dokument som FilFak och UV kan ha som underlag 
till deras myndighetsbeslut rörande addering av p vid ansökan om utbytesstudenter och 
internationella studenter. 

Engagemangsgradering 

Engagemangsgraderingen bygger på tanken att studenter som engagerar sig inom kårens verksamhet 
samt kärnverksamhets områden som sektionerna hantera också. Utöver detta läggs också en specifik 
satsning för studenter som hjälper utbytesstudenter och internationella studenter. Därför finns det 
här en möjlighet att addera sina engagemang, till högst 2 p under sin studietid. 
 
Engagemanget måste kunna styrkas av kårstyrelsen. 
 
Engagemangsgradering   p 
Kårstyrelse      1 
Kårfullmäktige     0,7 
Övriga kåruppdrag     0,6 
Sektionensutbildningsbevakare   0,6 
Sektionensarbetsmiljöombud    0,6 
Sektionensordförande     0,6 
Fadderi      0,3 
Mästeri      0,3 
Sektions utskott riktar arbete mot utbytes  
-och internationella studenter    0,35 
Studentrepresentant ordinarie    0,4 
Studentrepresentant suppleant   0,15 
Studentrepresentant i kvalitesarbetet   0,2 
Studentförenigar som riktar sig mot 
internationella studenter    0,35 
ESN, Buddy Programme    0,25 

Engemangspoäng 

Studenter får tillgodoräkna sig sitt engagerat efter att hen har genomfört sitt verksamhetsår eller 
strax innan. Posten man sitter på får man bara tillgodoräkna sig en poäng. Engagemangen ska ha 
genomförts i samband med studier på Linköpings universitet. 
 
Kåren ska ansvara att engagemanget ska rapporteras in till berörd fakultet. 
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Höjning av budgetpost Utbildning 

 

Mellan verksamhetsåret 2020/2021 och 2021/2022 gjordes en rad ändringar i budgetförslaget för 
budgetposten Utbildning i syfte att effektivisera kårens ekonomi. Det är alltid önskvärt att kåren 
löpande ser över sina utgifter och gör effektiviseringar där det är möjligt men i detta fall är risken 
stor att nedskärningen påverkar kårens arbete allt för negativt. Till detta har även kåren i år fått ett 
utökat statligt bidrag och i dagsläget går kåren mot ett plusresultat. 

 

En stor förhoppning under verksamhetsåret 2021/2022 är att återuppta och utveckla det levande 
studentliv som Linköpings Universitet är känt för, ett arbete som tar tid och resurser. Efter ett år av 
distans vill nu styrelsen komma tillbaka med kraft och lägga extra krut på de medlemmar som gör 
kårens arbete möjligt. Där ingår utbildningsbevakning som en av kårens grundpelare. Den höjning 
som föreslås kommer nästan uteslutande att gå till förmåner för det obetalda arbete som 
sektionernas utbildningsbevakare gör, i form av bland annat lokalbokningar och inköp av mat.  

 

Mot bakgrund av allt detta, samt att de minskade utgifterna är mycket små i förhållande till kårens 
totala budget är den befintliga nedskärningen svårmotiverad.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

 Höja budgetpost Utbildning till föregående års summa 28 500 

 Ge Oscar Vines rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Oscar Vines 

 

Oscar Vines (13 maj 2022 13:23 GMT+2)
Oscar Vines
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Ändring i Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022  

 

Sedan flera år tillbaka har ansvaret för den kommunikation mellan Fullmäktige och StuFFs styrelse 
som förts utanför Fullmäktigemöte och listombudsmöten skötts mellan deras olika presidium. De 
parter inom de nämnda presidium som fört denna kommunikation har varit från FUM Talman och 
from Styrelsen Ordförande.  

Denna fördelning är rotad i praxis då ansvaren faller naturligt på dessa poster.  

I praktiken innebär detta inget problem. Det är i dokumentstrukturen som problematik uppstår i 
relation till berättigad lagd arbetstid. I inga av de dokument som reglerar styrelsens arbetsuppgifter, 
alltså ”Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022” och ”Instruktioner för Styrelsen”, finns det 
uttryckligen något som säger att Ordförande skall eller bör föra denna kommunikation utan det går 
att utläsas som att Ordförande utav de medlemmar som skapar förvaltningsenheten är bäst lämpad.  

Om Ordförande som huvudsakligt ansvarig för arbetsledning, där en stor del av uppgiften grundas i 
att säkerställa att styrelsen följer dokument, inte kan direkt peka i de dokument som styr dennes 
arbetsuppgifter och berättiga den tid som denne lägger på detta kan inte Ordförande fortsätta med 
det arbetet. 

Detta bör ändras. 

 

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

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

 Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Styrelsen genom Simon Ågren 
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