
Budget 2019/2020 

Radetiketter 

Summa av 
Budgeterad 
intäkt 

Summa av 
Budgeterad 
kostnad 

Förvaltning 3484343 3872646 

Stöd från Linköpings universitet 3308343 

Grundstöd 3008343 

Kårordförandes omkostnader 300000 

Kårstyrelsen 2856946 

2646446 

10000 

35000 

24000 

40000 

16000 

4000 

7500 

49000 

Arvoden Kårstyrelsen  

Fora gruppslivförsäkring 

Konferens och fortbildning 

Möten och planering 

Personalvård 

Profilkläder styrelsen 

Representation 

Reskostnader 

Telefon 

Överlämning styrelsen  25000 

Bil 6000 44200 

Kostnader för bil 44200 

Uthyrningsintäkter 6000 

Marknadsföring 80000 

Marknadsföring 80000 

Övriga externa kostnader 721500 

128000 

35000 

191000 

10000 

10000 

22000 

240000 

1000 

6000 

5300 

60200 

10000 

Avskrivningar 

Bankkostnader 

Ekonomitjänster 

Förbrukningsmaterial 

Företagsförsäkringar 

IT-system 

Lokalkostnad 

Porto 

Premiering 

Sakrevisorer 

Övriga medlemsavgifter 

Förbrukningsinventarier 

Engångsmaterial 3000 

Stöttning sektioner och föreningar 170000 170000 

Kravalletten 170000 170000 

Medlemmar 423000 276000 

Medlemsintäkter 340000 

Medlemsintäkter 340000 

Medlemsförmåner 60000 

Medlemsförmåner 10000 



Rabatter festverksamhet 50000 
Ersättning för sektioner för värvande av 

medlemmar 150000 

Medlemsrekryteringsavtal 150000 

Medlemsevenemang 20000 

Medlemsevenemang 20000 

Medlemssystem 83000 46000 

Medlemssystem 46000 

Bidrag 83000 

Studiesocialt 157500 99000 

Informationsarbete studiesocialt 2000 

Informationsarbete studiesocialt 2000 

Kommunalt bidrag 150000 

Kommunbidrag 150000 

Tacksittningen 7500 75000 

Tacksittningen 7500 75000 

Aktiviteter/Event 22000 

Aktiviteter 22000 

Mottagning 530000 393400 

Mottagningsstöd 530000 

Mottagningsstöd 530000 

Arvoden 66000 

Arvoden Mottagningsamordnare 66000 

Mottagningsstöd till sektioner 211400 

Mottagningsstöd till sektioner 211400 

Mottagningsverksamhet 116000 

Aktiviteter 72000 

Marknadsföring mottagning 44000 

Arbetsmiljö 105000 34000 

Informationsarbete arbetsmiljö 2000 

Informationsarbete arbetsmiljö 2000 

Arbetsmiljöbidrag 105000 

Arbetsmiljöbidrag 105000 

Möten med sektioner avseende arbetsmiljö 2000 
Möten med sektioner avseende 

arbetsmiljö 2000 

Aktiviteter och projekt 30000 

Aktiviteter och projekt 30000 

Utbildning 23000 

Premiering 10000 

Premiering 10000 

Möten med sektioner avseende utbildning 4000 

Möten med sektioner avseende utbildning 4000 

Utbildningsutskottet 7000 



Utbildningsutskotter 7000 

Informationsarbete utbildning 2000 

Informationsarbete utbildning 2000 

Sektioner 431240 

Frikursavtal 50000 

Frikursavtal 50000 

Marknadsföringsstöd 48000 

Marknadsföringsstöd 48000 

Möten 4000 

Ordförandemöten 2000 

Övriga sektionsmöten 2000 

Sektionsavtalet 276240 

Sektionsavtalet 276240 

Sektionsutbildning 53000 

Sektionsutbildningar 53000 

Påverkansarbete 250488 

Studeranderepresentation 137500 

Arvoden 132500 

Engagemangsvård 0 

Utbildning Studeranderepresentanter 5000 

Nationell påverkan 112988 

Omkostnader SFS 79988 

Projektet 22000 

Samband 11000 

Kårfullmäktige 143400 

29900 

29900 

50000 

50000 

5500 

5500 

10000 

10000 

30000 

30000 

Arvoden 

Arvoden fullmäktige 

Möten 

Fullmäktiges möten  

Utbildning för kårfullmäktige 

Utbildning för kårfullmäktige 

Valberedning 

Valberedningens arbete 

Valråd 

Valrådets arbete

Listornas marknadsföring 18000 

Listornas Marknadsföring 18000 

Totalsumma 4699843 5523174 

Resultat -823331
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Budgetnoter för verksamhetsår 2019/2020 
Inledande kommentarer 

Budgeten visar en prognos av StuFFs organisations ekonomi under verksamhetsåret 2019/2020. 
Den är uppbyggd efter organisationens StuFFs verksamhetsområden som styrs av högskolelag och 
organisationens styrdokument. Den största etablerade satsningen verksamhetsåret 2019/2020 ligger 
likt förgående verksamhetsår i organisationens personella resurser. Etablerat finns två ytterligare 
heltidsarvoderade kårstyrelseledamöter jämfört med verksamhetsår före omstrukturering av 
tjänstestrukturen. Vid läsandet av budgeten är det viktigt att ha i åtanke att de olika 
verksamhetsområdenas intäkter i vissa fall ska täcka delar av kostnaderna för dessa personella 
resurser.   

Rörelsefrihet i budgeten 

Kårstyrelsens presidium har mandat att förändra budgetposter med 5%. Kårstyrelsen som helhet 
kan fatta beslut om ändringar på 10% via styrelsemöte. I budgetnoterna kring respektive område kan 
faktorer som varierar kostnader vara framskrivna, dessa gäller då utöver fastslagen rörelsefrihet. 
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.    
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Förvaltning  
Rubriken förvaltning innefattar de intäkter och utgifter som rör förvaltningen av organisationen.  

Stöd från Linköpings universitet 

Budgetrubriken avser intäkter genom stöd utbetalat av Linköpings universitet.  

Grundstöd 

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap om 360kr/heltidsstuderande för 2018 
samt 360 kr/heltidsstuderande (HST) för VT19. Antalet HST är beräknat enligt Linköpings 
universitets årsredovisning 2017 för 2019 respektive 2018 för 2020. Ersättningen beslutas av 
universitetet och kan komma att ändras  

Kårordförandes omkostnader 

Ersättning från Linköping universitet för kårordförandes direkta och indirekta kostnader.  

Övriga sidointäkter 

Övriga sidointäkter från näringsliv  

Kårstyrelsen  
Arvoden  

Arvoden och arbetsgivaravgifter för heltidsarvoderade styrelseledamöter för verksamhetsåret 19/20. 
Arvodet baseras på 35 % av prisbasbeloppet 2019. Beräkningarna inkluderar Kårstyrelsens 19/20 
ledamöters arvode under 12 månader, samt 19/20 års 10 ledamöters överlämning i juni 2019. Här 
ingår även arvode och arbetsgivaravgifter för extra överlämning av Kårstyrelsen 18/19 för att 
avsluta sitt verksamhetsår.  
I budgeten för arvoden finns en satsning i heltidsarvoderade styrelseledamöter precis som 
föregående år på grund av en ny tjänstestruktur.  

Försäkring 

Grupplivförsäkring samt fritidsförsäkring för styrelsens ledamöter. 

Konferens och fortbildning 

Kostnader för deltagande i och resor till och från konferenser och utbildningstillfällen. I år är den 
utökad på grund av ledarskapsutbildning.  Ledarskapsutbildningen syftar till att bidra till en 
effektivare organisation där ledamöterna tränas att leda både sig själva och de arbetsgrupper som de 
arbetsleder. 



 
   

Sidnummer 
3(16) 

Budget med budgetnoter 

Rev 
2019-04-27 

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av 

Fullmäktige 
 

 

 

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

 

Möten och planering 

Avser kostnader gällande större planeringstillfällen för avstämning av verksamheten. Även kostnader 
för löpande planering och fika till StuFFs styrelse under hela verksamhetsåret.  

Personalvård 

Skattefritt friskvårdsbidrag om 2000 kr per styrelseledamot, kostnader för företagshälsovård samt 
kostnader för vårdande insatser för styrelsens ledamöter och mottagningssamordnare, såsom sociala 
aktiviteter. Kostnader för företagshälsovård kan variera efter kårstyrelsens behov.  
 

Profilkläder 

Kostnader för representationsklädsel för styrelsens ledamöter. 

Representation 

Kostnader för representation, deltagande i rektorsmöten och övriga gåvor. 

Reskostnader 

Avser kostnader för resor, inklusive parkeringsavgifter, till och från möten. 

Överlämning styrelsen 

Kostnader i samband med överlämning för kårstyrelsen, vilket är aktiviteter tillsammans med 
Linköpings Universitet och LUST-U som rektorsfrukost och rektorsmiddag, kanslibrunch samt 
gemensam LUST-överlämning. Övriga aktiviteter är skifte, gemensamma luncher samt frukost med 
bland annat Trappans personal. En kostnad som tillkommer är resekostnad för de två dagar som 
överlämningen är i Norrköping. 
 

Telefon  

Kostnader för kårstyrelsens arbetstelefoner.  
 

Bil  

Kostnader för bil  

Kostnader för drivmedel till StuFFs bilar. Försäkringar, parkeringsplats på Campus Valla, 
serviceavtal, reparationer, tvätt, inköp av tillbehör etc. 
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Uthyrningsintäkter 

Intäkter i samband med biluthyrning. 

Marknadsföring  
Marknadsföring 

Kostnader för marknadsföring av organisationen StuFF. Detta inkluderar trycksaker, giveaways, 
inventarier, sociala medier och olika projekt som syftar till att marknadsföra StuFF.  
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Övriga externa kostnader  
Avskrivningar 

Avskrivningar för StuFFs bilar, datorer och övriga inventarier såsom kortterminaler och skrivbord. 
Inköp av nya datorer till kårstyrelsen finns etablerat i budgeten för verksamhetsåret, 
avskrivningstiden är totalt 3 år men 1 år av dem har gått. 

Bankkostnader 

Alla kostnader för bankgiro, internetbank, överföringar, transaktionskostnader etc. Kostnader i 
samband med hantering av kontant- eller kortbetalning och utveckling av system för 
medlemshantering. Kostnader för Swish som kontantfri betalningslösning, andra kontantfria 
betalningslösningar samt kostnader för kortterminaler.  

Ekonomitjänster 

Kostnader för StuFFs ekonomitjänst samt kostnader för auktoriserad revisor. Det finns en satsning i 
kostnader för ekonomitjänst på 15 000 kr för extra rådgivning.  

Förbrukningsmaterial  

Förbrukningsmaterial såsom porto, kontorsmaterial m.m. 

Förbrukningsinventarier 

Kostnader för inventarier som inte skrivs av, såsom tekniska hjälpmedel.  

Företagsförsäkringar 

Försäkring av datorer och andra inventarier mot brand och stöld. Avser kontoren i Kårallen och på 
Trappan. Behöver justeras med större inköp.  
 

Engångmaterial  

Kostnader för inköp av engångsmaterial.   
 

IT-system  

Kostnader för IT-tjänster såsom mjukvaruabonnemang, hemsida och backuplösningar. 

Lokalkostnad 

Kostnader för lokaler hyrda av Kårservice i Kårallen och på Trappan. Lokalkostnaderna inkluderar 
larm och städning. Beräkningarna tar till hänsyn två kvartalskostnader under hösten 2019 med 
utgångspunkt i befintliga fakturor, sedan en uppskattning för våren 2020 med viss hyresökning.  
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2019 års kvartalskostnad Kårallen: ca 50 000 kr 
2019 års kvartalskostnad Trappan: ca 9000 kr 

Porto 

Kostnader för porto.  

Sakrevisorer 

Beräkningarna avser även arvode till två sakrevisorer inklusive arbetsgivaravgifter. Sakrevisorerna får 
betalt efter slutfört arbete. 

Övriga medlemsavgifter 

Medlemsavgifter till Kårservice ägarförening samt LiU Store. Medlemsavgiften under 
verksamhetsåret 19/20 för KSÄF är fastställd till 60 000 kr och för LiU Store 200 kr. 
 

Premiering/Gåvor 

Exempelvis diplom till olika personer engagerade i organisationen.  
 

Stöttning av sektioner och föreningar 
Festverksamhet Kravalletten 

Avser intäkter och kostnader som bokförs under vårt bankkonto Kravalletten. Eventgruppen är en 
självgående sammanslutning av festerier med sektionstillhörighet under Filosofisk fakultet och 
Utbildningsvetenskap och StuFF bokför deras verksamhet tills de får möjlighet att bilda en egen 
förening.  
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Medlemmar  

 
Medlemsintäkter 

Intäkter från medlemskap. Baserade priser för medlemmar. Nytt för verksamhetsåret 19/20 är att 
StuFF kommer kunna erbjuda flerårsmedlemsskap 
1 termin -150 kr 
1 år– 200 kr 
3 år – 540 kr 
5 år – 900 kr 
 

Medlemsförmåner 

Kostnader som uppkommer i samband med medlemsförmåner och rabatter. Festrabatter för 
medlemmar. Ersättning med 10 kr/StuFF medlem under fester och kravaller på kårhusen, i både 
Linköping och Norrköping. Övriga medlemsförmåner är exempelvis utdelning av goodies och fika 
exklusivt för StuFFs medlemmar 

Ersättning för sektioner för värvande av medlemmar 

Sektionen får ersättning per rekryterad medlem genom medlemsrekryteringsavtalet, vilket är ett 
frivilligt samarbetsavtal mellan StuFF och sektionerna.  
 
En termin: 35 kr 
Helår: 70 kr 
Flerårsmedlemskap: 80 kr/år  
 
Kostnaden i budgeten är baserad på 18/19 års budget, då vi inte vet vilket utfall 
flerårsmedlemskapet kommer ge.  
 
 

Medlemsevenemang 

Kostnader för olika typer av evenemang för befintliga medlemmar samt evenemang med syfte att 
rekrytera medlemmar.  

Medlemssystem 

Intäkter och kostnader för medlemssystemet samt kårrabattssystem. 
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Studiesocialt 
Kostnader inom området studiesocialt kan fördelas om mellan underrubrikerna.  

Kommunbidrag 

Bidrag från Linköpings kommun och Norrköpings kommun för studiesocialt arbete. 

Aktiviteter/Event 

Kostnader för studiesociala aktiviteter. Detta innefattar valborg, regnbågs-p samt prideparader. 
Utöver dessa finns även utrymme för att skapa andra medlemsnyttiga studiesociala event.  

Tacksittning för aktiva kårmedlemmar  

Kostnader och intäkter för arrangemang av tacksittning(ar) för de personer som engagerat sig i 
StuFFs verksamhet under året. Endast medlemmar i StuFF får delta; undantag kan göras för de som 
inte studerar inom StuFFs områden vid Linköpings universitet. 
 

Informationsarbete  

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom Studiesociala aktiviteter  



 
   

Sidnummer 
10(16) 

Budget med budgetnoter 

Rev 
2019-04-27 

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av 

Fullmäktige 
 

 

 

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

 

Mottagning  
Mottagningsstöd 

Ersättning från Linköping universitet för bedrivandet av mottagning för program- och 
frikursstudenter. Stödet betalas ut enligt årligt äskande.  

Arvoden 

Arvoden och arbetsgivaravgifter för Mottagningssamordnare i enlighet med fastställda arvoden.  

Mottagningsstöd sektioner 

Utbetalningar till sektioner i enlighet med mottagningsavtal samt övriga fasta kostnader för att 
anordna mottagningen. För mottagningsavtalet gäller: 

● 100 kr i ersättning för antal HST registrerade programstudenter 

● 120 kr i ersättning för antal HST registrerade frikursstudenter 
Dessa ersättningar regleras i enlighet med utbetalat mottagningsstöd av Linköpings universitet. 
Kostnader kan variera med antal HST och vid tillägg av samarbeten med föreningar.  

Mottagningsverksamhet 

Kostnader för övrig mottagningsverksamhet. 

Aktiviteter 

Kostnader som uppstår i samband med aktiviteter, utbildningar och kårens deltagande under 
mottagningen.  

Marknadsföring 

Kostnader för marknadsföring relaterad till mottagningen, kostnader innefattar informationsarbete, 
spridning av StuFFs varumärke samt olika typer av marknadsföringsmaterial såsom givaways till de 
nyantagna studenterna.   
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Arbetsmiljö  
Arbetsmiljöstöd 

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap för arbetsmiljöarbete.  

Informationsarbete  

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom området arbetsmiljö  

Möten med sektioner avseende arbetsmiljö 

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med 
sektionernas representanter inom området arbetsmiljö.  

Aktiviteter och projekt 

Kostnader för årligen återkommande projekt inom området.  
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Utbildning  
Premiering 

Kostnader i samband med projektet Årets Pedagog samt litteraturstipendier. förankrat i budgeten 
finns en satsning i att dela ut stipendiet till fyra medlemmar. 

Möten 

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med 
sektionernas representanter inom utbildningsfrågor.  

Utbildningsutskottet  

Visar de kostnader som StuFF har för utbildningsutskottet.   

Informationsarbete  

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom området utbildning.   
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Sektioner  
Frikursavtal 

Utbetalningar till sektioner för bedrivandet av arbetsmiljöarbete och utbildningsbevakning för 
frikursstudenter, enligt avtal. Avtalet innehåller samma ersättningsmodell för alla sektioner:  

● 1000 kr i grundstöd  

● 25 kr per representerad HST/HKE frikursstudenter 
Kostnaderna kan variera i enlighet med avtal, om sektionerna börjar representera fler antal frikurser 
alternativt om nya samarbeten skapas för representation av frikursstudenter.  

Marknadsföringsstöd 

Stöd till sektionernas marknadsföring av StuFF. Avser i synnerhet tryckkostnader för StuFF-loggan 
på sektionernas profilkläder, men även andra stöd och bidrag där vi har möjlighet att marknadsföra 
StuFFs varumärke med hjälp av sektionerna. Varje sektion får 2500 kr automatiskt genom 
sektionsavtalet. Kostnad för det profilmaterial som ges från StuFF till sektionerna för att användas i 
marknadsföringssyfte. Varje sektion får 3000 kr. 

Möten 
Ordförandemöten 

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med 
sektionernas ordförande. 

Övriga sektionsmöten 

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med olika 
representanter från sektionerna. 

Sektionsavtalet 

Ersättning till sektioner för utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete enligt avtal. Ersättningen 
består av två delar, ett fast grundstöd samt ett rörligt stöd som baseras på HST/HKE och uppnådd 
sektionsnivå. Samtliga sektioner som ingår samarbetsavtalet tillldelas grundstödet för att bedriva 
utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete. Sektionsnivåerna fastställas av kårstyrelsen efter förslag 
av sektionskoordinator. Enligt sektionsavtalet anges nu: 

● Grundstöd: 1000 kr 

● A-nivå: 10 kr per HST/HKE 

● B-nivå: 15 kr per HST/HKE 

● C-nivå: 20 kr per HST/HKE 
Kostnaderna kan variera beroende på antal HST, uppnådda nivåer samt antal sektioner. I 
beräkningarna antas alla sektioner uppnå C-nivå.  
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Sektionsutbildning 

Kostnader såsom mat, föreläsare och resor för att anordna sektionsutbildningar i enlighet med 
sektionsavtalet. Beräknad på mindre utbildningar i respektive stad under HT19 samt en större 
gemensam under VT20. Satsning på flera högkvalitativa sektionsutbildningar där StuFF vid 
utbildningarna bjuder på mat och fika samt tillhandahåller kvalitativa externa föreläsare vid den 
gemensamma utbildningen. 
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Påverkansarbete  
Studeranderepresentation 
Arvoden 

Ersättning för studentrepresentanter inklusive arbetsgivaravgifter enligt Linköpings universitets 
beslut kring ersättning för studentrepresentanter. 

Information och utbildning  

Informationsmaterial samt andra utbildningar för studentrepresentanter. StuFF förväntas inte ha 
några kostnader för utbildningar under verksamhetsåret 2019/2020.  

Nationell påverkan 
Omkostnader SFS  

Rubriken innefattar kostnader för resa till, deltagande i och boende vid SFS fullmäktige. Det 
innefattar även kostnader för medlemsavgift som är beräknad på prognoser på en ökning från 5,5 till 
6 kr per representerar HST/HKE under SFSFUM 2017.   Medlemsavgift till SFS om 6: kr per 
HST/HKE enligt Linköpings universitets årsredovisning för 2018. Rubriken innehåller även 
kostnader som uppkommer i samband med SFS medlemsmöten samt kostnader för SFS-
delegationen. Kostnaden för delegationen är en prognos, uppskattningar av kostnader är baserade på 
tidigare verksamhetsår.  

Projektet  

Kostnader inom det nationella samarbetet för erfarenhetsutbyte kallat Projektet. Rubriken innefattar 
en satsning i kostnader för exempelvis mat och boende för 2 personer. 

Samband  

Kostnader inom det nationella samarbetet för erfarenhetsutbyte kallat Samband. Rubriken innefattar 
kostnader för exempelvis mat och boende för 2 personer.  
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Kårfullmäktige  
Arvoden  
Arvoden till talmanspresidium inklusive arbetsgivaravgifter, beräknat på 8 möten under 
verksamhetsåret samt 2 konstituerande möten. Arvoden till valberedningens ordförande samt 4 
ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter. Arvoden till valrådets ordförande samt 4 ledamöter, 
inklusive arbetsgivaravgifter.  

Möten 

Kostnader såsom mat och resor i samband med fullmäktigemöten. Beräkningarna avser 8 möten 
under verksamhetsåret, samt 2 konstituerande möten. På de konstituerande mötena finns ett extra 
utrymme i budgeten för att möjliggöra kvalitativa sammanträden.  

Utbildning för kårfullmäktige 

Utbildning för fullmäktiges ledamöter och presidium.  

Valberedning 

Kostnader för valberedningen marknadsföring av StuFFs förtroendeposter, utbildning i 
intervjuteknik, möteskostnader och liknade. 

Valråd 

Avser kostnader för driften av webbvalssystem samt valrådets övriga kostnader. Inom övrigt ryms 
kostnaderna för marknadsföring av listbildning, kårvalet, valtorg samt mötesfika.  

Listornas marknadsföring 

Den budgeterade kostnaden avser bidrag för listornas marknadsföring. Fördelningen är budgeterad 
på att 9 listor får maximalt 2000 kr i marknadsföringsstöd. Kostnaderna varierar med antalet listor 
som söker stödet.  
 




