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Det här är handlingsplanen för verksamhetsåret 18/19 som beskriver de särskilda insatser som ska 
genomföras under året. Om inget annat framgår åligger det styrelsen att verkställa det som uttrycks i 
handlingsplanen. Större frågor och åtgärder som planeras och som inte finns i handlingsplanen ska 
förankras i fullmäktige innan de genomförs av styrelsen. 

 
Om styrelsen eller det organ som ska genomföra insatsen inte har möjlighet att genomföra insatsen 
ska detta rapporteras till fullmäktige. 

 

StuFF är en stor organisation med många och långa styrdokument. Sedan kåren skapades 1996 har 
mycket hänt, både inom och utom organisationen. Därför finns det idag flera styrdokument som är i 
behov av revidering för att följa både kårens, universitetets och samhällets utveckling. StuFFs 
åsiktsprogram är kårens näst högsta styrdokument, och det är i behov av både språkliga förändringar 
och tillägg av idag relevanta ställningstaganden. 

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska fullmäktige:  

• Initiera en revidering av åsiktsprogrammet i samarbete med styrelsen och sektionerna 

 

På grund av implementeringen av LADOK3 kommer Studentportalen att läggas ner och då också 
StuFFs nuvarande valmodul. Vid kontakt med LiU finns det ingen större vilja eller möjlighet att 
använda den nuvarande modulen när LADOK3 har implementerats. Därför behövs en alternativ 
lösning hittas och användas. 

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska fullmäktige:  

• I samråd med styrelsen hitta en alternativ lösning inför StuFFs Kårval 2019 

 

Var tredje år behöver studentkårerna vid Linköpings universitet ansöka om kårstatus, eftersom att 
nuvarande kårstatus löper till och med vårterminen 2019. Under verksamhetsåret kommer StuFF 
därför att behöva söka om ny kårstatus för åren 2019–2022, ett arbete som påbörjas redan under 
hösten och förväntas fortlöpa över hela året.  

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF:  

• Ansöka om kårstatus för perioden 2019–2022 
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Under verksamhetsåret 17/18 fastställdes en tjänstestruktur som utökar antalet heltidsarvoderade 
med totalt två tjänster under verksamhetsåret 18/19. Tjänstestrukturen för 18/19 innebar också 
borttagandet av näringslivsansvarig samt tillägg av den nya posten medlemskoordninator. Ytterligare 
en förändring är att innehållet för sektionskoordinatorn och studiesocialt ansvarig omformulerats 
med arbetsuppgifter som delas mellan fyra istället för två personer. Dessa förändringar behöver 
utvärderas, både löpande under verksamhetsåret men även efter verksamhetsåret har avslutats.  

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF:  

• Utvärdera tjänstestrukturen för 2018/2019 

 

Från och med 25 maj 2018 träder en dataskyddsreform, dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i 
alla EU-länder. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar 
personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi har 
som kår under många år samlat personuppgifter i olika syften, under verksamhetsåret är det viktigt 
att identifiera vilka av dessa som ska sparas och vilka som ska slängas. En stor databas för 
personuppgifter är medlemssystemet. Under nästa år behöver styrelsen arbeta med 
medlemssystemet så att detta sköts i enlighet med GDPR.  

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF: 

• Upprätta rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR 

 

Under verksamhetsår 16/17 fattade kårstyrelsen beslut om att flytta ekonomitjänst, redovisning och 
revision till företaget Grant Thornton. Genom att köpa tjänsterna från ett annat företag var målet 
att digitalisera och effektivisera det ekonomiska arbetet samt att skapa ekonomisk delaktighet och 
transparens i organisationen utanför StuFFs kårstyrelse. Under verksamhetsåret kommer styrelsen 
att kunna utvärdera samarbetet med ekonomitjänst samt reflektera över omfattningen av tjänsterna 
kåren köper. När verksamhetsår 17/18 avslutas kan styrelsen uttala sig om hur Grant Thornton 
fungerar som auktoriserad revisor.  

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF:  

• Utvärdera samarbetet med och tjänsterna som köps av Grant Thornton 
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Under verksamhetsåret kommer universitetet att implementera ett nytt kursvärderingssystem. 
System har genomgått vissa pilottester och kåren bör därför se över hur det nya systemet fungerar 
rent tekniskt samt hur det mottas av studenterna. 

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF:  

• Utvärdera implementeringen av det nya kursvärderingssystemet 

 

I sin verksamhet lägger StuFF både personella och ekonomiska resurser för att tillvarata 
påverkansmöjligheter i SFS och samarbetet Projektet. Det nationella påverkansarbetet är 
engagerande och kan med fördel skötas av studenter, och inte bara heltidsarvoderade 
styrelseledamöter. Därför vore det intressant att undersöka intresset bland våra studenter för att 
arbeta med nationell påverkan i form av ett utskott under StuFF, som även skulle fungera som 
StuFFs delegation till SFSFUM.  

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF:  

• Undersöka möjligheterna att skapa ett utskott för ett kontinuerligt arbete med nationellt 
påverkansarbete samt SFSFUM 

Universitetet befinner sig under 2018 i en upphandling med en förmodad ny aktör som kommer att 
leverera Campusbussens tjänster från och med höstterminen 2019. Under verksamhetsåret kommer 
StuFF att möta beslutsfattare med inflytande över campusbussens funktion. För att säkerställa att 
universitetet tillhandahåller en campusbuss som är pålitlig för universitetets studenter kommer kåren 
att behöva driva påverkan där vi finns med som representanter. 

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF:  

• Bevaka upphandlingen av den nya campusbussen 

• Bedriva påverkan och ställa krav på universitetet att tillhandahålla en kvalitativ och pålitlig 
Campusbuss för universitetets studenter 

Med anledning av den ökade psykosociala ohälsan i samhället i allmänhet men hos 
studenter i synnerhet har StuFF påbörjat ett engagerat påverkansarbete både 
nationellt, regionalt och lokalt. För att ta tillvara på påverkansmöjligheterna vi nu har 
är det viktigt att styrelsen 18/19 fortsätter att både lyfta och driva frågan i de forum 
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där vi kan påverka. 
 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF: 

• Fortsätta arbetet tillsammans med Studenthälsan och Region Östergötland för att förbättra 
studenters psykiska hälsa 

• Aktivt driva påverkan i nationella samarbeten 

Hållbart engagemang är något som är viktigt för StuFF och behovet av att belysa frågan har blivit 
tydlig under tidigare verksamhetsår. Därför bör kåren genomföra något typ av projekt för att lyfta 
frågan tydligare. 

 
Under verksamhetsåret 2018/2019 ska StuFF:  

• Genomföra ett projekt med syfte att belysa hållbart engagemang 
 


