
 

 

Sidan 1 av 2 

 

      

 

Tid:   Fredagen den 15 mars 2019 klockan 10:00-11:00 

Lokal: The Kårner, Campus Valla, Linköping 

Närvarande: Sofia Ritenius, Klara Bladh, Hugo Samuelsson, Isabella Svensson, 
Andreas Norén, Emma Linder, Mikael Hållander 

Även kallade:  Sakrevisorerna, Patrik Nilsson, Josefin Stoor,  

 

Punkt Ärende, föredragande Handl. nr. 

1. 1 Mötets öppnande 
Kårordförande Sofia Ritenius öppnade mötet kl. 10:01 

 

2. 2 Val av mötessekreterare 
Beslutades: att välja Klara Bladh till mötessekreterare 

 

3. 3 Val av justeringsperson 
Beslutades: att välja Andreas Norén till justeringsperson 

 

4. 4 Adjungeringar 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

5. 5 Godkännande av föredragningslistan 
Sofia yrkar på att lägga till punkt 10a Arvoderingar 19/20 med tillhörande handling 10a 
SM13-18/19 
Beslutades:  

• Att godkänna det framlagda yrkandet. 

• Att godkänna den framvaskande föredragningslistan. 

5 SM13-18/19 

6. 6   Föregående mötesprotokoll 
Beslutades: att lägga SM11 18/19 till handlingarna 

 

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

 

8. 8 Presidiebeslut  

 

 a) Presidiebeslut rörande nominering till SFS 
Beslutades: att lägga 8a SM13-18/19 till handlingarna 

8a SM13-18/19 

9.  Beslut per capsulam 
Punkten lämnas utan åtgärd. 
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Sidan 2 av 2 

 

      

 

10. 1
0 

Propositioner och motionssvar  

 a) Arvoderingar 19/20 
Föredragare: Sofia Ritenius 
 
Andreas Norén yrkar på att ändra talmans och sekreterares arvoden från 500:- till 700:- i 
att-satsen. 
Sofia Ritenius yrkar på att stryka ”/2020” i första meningen i brödtexten.  
 
Beslutades:  

• Att godkänna de två yrkandena. 

• Att godkänna det framvaskade beslutsförslaget. 

10a SM13-18/19 

11. 1 Övriga beslutspunkter  

a.  a) Samarbetsavtal mottagningsverksamhet  
Föredragare: Sofia Ritenius 

 
Beslutades: 

• Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet. 

11a SM13-18/19 

12. 2 Diskussionspunkter 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

13. 3 Övriga frågor 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

14. 4 Nästa möte 
25 mars 10–12 

 

15. 5 Mötets avslutande 
Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl. 10:11  

 

 Undertecknas av 
 
 
 
 

 

Sofia Ritenius 
Ordförande 

 

Klara Bladh 
Sekreterare 

 

Andreas Norén 
Justeringsperson 

 

AN

Sofia Ritenius (15 mar 2019)
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 15 mars 2019 

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

 

 

Att bestämma arvoden innan man väljer in folk är en bra idé, så därför ska denna handling skickas 
till FUM redan till ValFUM snarare än till DokumentFUM. Alla siffror är desamma som de som 
varit uppe på både DM och SM i december/januari då vi har lagt fram dessa som preliminärt beslut 
till FUM för att underlätta valberedningens arbete. 

Förutom – talman och sekreterare, som tidigare fått 700 per möte men som i det preliminära 
beslutet råkade hamna på 500. Detta tänker vi att vi höjer tillbaka till original igen, 700 per möte då 
sänkningen inte var ett medvetet val och man har haft ambitionen att det ska vara detsamma som 
föregående år. 

 

Därför föreslås styrelsen att: 

• Godkänna propositionen i sin helhet och lägga fram den till FUM 

• Ge Sofia Ritenius och Hugo Samuelsson rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

 

___________________________________ 

Sofia Ritenius och Hugo Samuelsson 

 

Hugo Samuelsson (15 mar 2019)
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Sofia Ritenius (15 mar 2019)
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 15 mars 2019 

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

 

 
Styrelsen föreslår att heltidsarvoden baseras på 35% av prisbasbeloppet under 2019/2020 vilket 
innebär en liten ökning från föregående år. Arvodering för talmanspresidiet har föregående år legat 
på 700 per möte men i underlaget som FUM beslutade om i januari stod det 500, vi föreslår dock att 
man bibehåller 700 per möte. 
 
Utöver denna ändring är resterande arvoden detsamma som föregående verksamhetsår 
 
Styrelsen föreslår därför att fullmäktige beslutar att: 
 

• Fastställa arvoden inför verksamhetsåret 2019/2020 till: 
 

Ledamot i kårstyrelsen 19/20 Arvode, 35% av prisbasbeloppet 2019 = 
16275 kr/månad 
 

Talman, ersättning per möte Arvode 500 kr 

Sekreterare, ersättning per möte Arvode 500 kr  

Valråd, ersättning per person  Arvode 1200 kr/år 

Valberedning, ersättning per person  Arvode 1200 kr/år 

Mottagningssamordnare i Linköping Arvode 15000 kr/termin 

Mottagningssamordnare i Norrköping Arvode 10000 kr/termin 

Sakrevisorer Arvode 2000 kr/år  

 
 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

___________________________________________ 

Styrelsen genom Sofia Ritenius och Hugo Samuelsson 

Hugo Samuelsson (15 mar 2019)

AN

Sofia Ritenius (15 mar 2019)
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 1 mars 2019 

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

 
  
 

 

 

Beslutsförslag om revidering av samarbetsavtal för mottagningsverksamhet 

Efter höstmottagningen 2018 har SAm utvärderat samarbetsavtalet som tecknas inför varje 
mottagningsperiod med respektive arrangörsgrupp. Genom viss diskussion med de andra i StuFFs 
styrelse samt de andra två kårernas SAm har några tillägg skett i syfte att förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan kåren och arrangör samt förenkla vissa arbetsprocesser. 

Bland annat har listan för vilka studenter arrangören representerar delats på två, en för 
programstudenter och en för frikursstudenter, då det finns olika ekonomiska direktiv för dessa. Det 
har även förtydligats att arrangör ska hålla fadderutbildning del 2, ha med den information som 
StuFF delger i sina n0lleböcker samt vilka dokument som ska lämnas in enligt deadline. 

I samband med förändringen av hantering av fadderkontrakt och medlemkontroll har nya punkter 
om detta lagts till, under både StuFFs och arrangörs åtaganden. Punkten om vem som ansvarar för 
utdrag av registrerade studenter har flyttats tillbaka till StuFF av två anledningar:  

1. För att minska arbetsbelastningen på arrangörer efter de nya tilläggen om fadderkontrakt 
och granskning av n0olleböcker med tillhörande deadlines 

2. För att SAm snabbare kan få tag på de relevanta siffrorna direkt från uv och FilFak och 
därmed få två kompletta listor istället för att vänta in en lista från respektive arrangör. En 
följd av detta är att samtliga mottagningsstöd kan betalas ut snabbare och samtidigt. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Godkänna samarbetsavtalet för mottagningsverksamhet i sin helhet enligt bilaga 

• Ge Josefin Stoor rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

_______________ 

Josefin Stoor 

 

 

 

ANSR

Josefin Stoor (15 mar 2019)
Josefin Stoor

KB

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAa_CdiBaRJA7mTy7JYqlVNUzm_DBRSC5H
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAa_CdiBaRJA7mTy7JYqlVNUzm_DBRSC5H
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAa_CdiBaRJA7mTy7JYqlVNUzm_DBRSC5H
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAa_CdiBaRJA7mTy7JYqlVNUzm_DBRSC5H


 

 

 
 

Sidnummer 
1(10) 

Avtal 

Rev 
2018-11-18 

Avser 

Samarbetsavtal för mottagningsverksamhet 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig - inriktning Mottagning och event 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 

 

_________  _________ 

StuFF  Sektionen 

1. Samarbetsavtal 

1.1. Samarbetsavtal mellan StuFF och___________________, nedan kallad Arrangören. 

1.2. Avtalet gäller för aktiviteter och arbete rörande mottagning ____(VT/HT) ____(år). 

2. Avtalets syfte 

StuFF, kåren för studenter vid Filosofisk fakultet och utbildningsvetenskap, har i uppdrag från 

Linköpings universitet att arrangera och stödja mottagningsverksamhet. Syftet är att samtliga nya 

studenter ska känna sig välkomna till Linköpings universitet. Med anledning av detta uppdrag 

tecknas avtal med arrangörer som under den så kallade mottagningsperioden arrangerar 

mottagningsverksamhet för nya studenter under Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap.  

Avtalet syftar till att klargöra parternas respektive åtaganden och tydliggöra den värdegrund som 

utgör basen för mottagningsaktiviteterna. För detta ändamål har en mottagningspolicy tagits fram 

som beskriver målsättningar, normer och regler som ska prägla mottagningsverksamheten.  

I och med att avtal sluts mellan StuFF och Arrangören förbinder sig parterna att följa vad som 

nedan fastställs.  
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Sidnummer 
2(10) 

Avtal 

Rev 
2018-11-18 

Avser 

Samarbetsavtal för mottagningsverksamhet 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig - inriktning Mottagning och event 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 

 

_________  _________ 

StuFF  Sektionen 

3. Berörda grupper: program 

Detta avtal reglerar åtaganden mellan Arrangören och StuFF i arbetet med 

mottagningsverksamhet för gruppen nya studenter tillhörande följande program: 

 
 
Program 

 
Uppskattat antal 

nya studenter 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Kommenterad [JS1]: Tillagt för att förtydliga tillägget på 

nästa sida (och för att separera program och frikurser för att 

underlätta det ekonomiska underlaget då bidraget utgår från 

olika premisser). 
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Sidnummer 
3(10) 

Avtal 

Rev 
2018-11-18 

Avser 

Samarbetsavtal för mottagningsverksamhet 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig - inriktning Mottagning och event 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 

 

_________  _________ 

StuFF  Sektionen 

4. Berörda grupper: fristående kurs 

Detta avtal reglerar åtaganden mellan Arrangören och StuFF i arbetet med 

mottagningsverksamhet för gruppen nya studenter tillhörande följande fristående kurs: 

 
 
 
Fristående kurs 

 
Uppskattat antal 
deltagande nya 

studenter  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Kontroll av detta kan förekomma för att säkerställa att de uppskattade antalet är rimliga 

Kommenterad [JS2]: Tillagt för att separera program och 

frikurser för att underlätta det ekonomiska underlaget då 

bidraget utgår från olika premisser (hela sidan är ny). 

Kommenterad [JS3]: Detta för att trycka på att de inte ska 

kunna utnyttja det faktum att de får garanterade pengar för 

dessa studenter genom att fylla en hel kull (ex. 35) snarare än 

det som faktiskt är rimligt (ex. 10) 
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Sidnummer 
4(10) 

Avtal 

Rev 
2018-11-18 

Avser 

Samarbetsavtal för mottagningsverksamhet 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig - inriktning Mottagning och event 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 

 

_________  _________ 

StuFF  Sektionen 

5. StuFFs åtaganden 

StuFF åtar sig att: 

5.1. utbetala finansiellt stöd till Arrangören i enlighet med de fördelningsprinciper som 

fastställts av StuFFs fullmäktige och styrelse. 

5.2. ansvara för att ta fram utdrag på antalet studenter som, tidigast tre veckor efter 

mottagningens slut, är registrerade på de program som Arrangören uppgett i punkt 3, 

i enlighet med punkt 8. 

5.3. kontinuerligt kalla Arrangören till möten med StuFF och andra arrangörer av 

mottagningsverksamhet för att främja kommunikation och samarbete i 

mottagningsfrågor. 

5.4. vara ett stöd i Arrangörens arbete med mottagningsverksamhet och tillhandahålla 

information i syfte att underlätta arrangörens arbete. 

5.5. informera om gällande samarbetsavtal, fadderkontrakt och mottagningspolicy. 

5.6. tillhandahålla Arrangören möjlighet till tilläggsavtal i samband med eventuell 

nytillkommen fristående kurs  

5.7. tillhandahålla Arrangören StuFFs information till n0lleboken i god tid 

5.8. tillhandahålla Arrangören underlag för insamling av faddrars underskrifter kopplat till 

fadderkontrakt senast en vecka efter utsatt datum i enlighet med punk 6.7, eller i 

samråd med Arrangör 

5.9. tillse att alla som ska vara aktiva i Arrangörens mottagningsverksamhet erbjuds 

möjlighet att delta i utbildning relaterat till mottagningen, d.v.s. fadderutbildning del 1 

och fadderistutbildning.  

5.10. tillsammans med Arrangören utvärdera mottagningen, både skriftligt och genom 

utvärderingsmöte, senast två månader efter mottagningens slut. 

Kommenterad [JS4]: Har flyttats från arrangörers 

åtaganden p.g.a. 1, minska arbetsbelastning som redan ökats 

för arrangörerna och 2, för att det är en kortare väg att StuFF 

tar kontakt och får två kompletta listor istället för att behöva 

tjata på arrangörerna att skicka in och därmed få 17 olika 

dokument. 

Kommenterad [JS5]: Eftersom det också ett av våra 

viktiga dokument för arrangörer att ha koll på 

Kommenterad [JS6]: För att ge större möjlighet för fler att 

ta sig an frikursstudenter samt att kunna erbjuda fler frikurser 

möjligheten att få vara med.  

Kommenterad [JS7]: Så att arrangörer vet att det kommer 

en ny och uppdaterad version (för att undvika att de använder 

en gammal version eller skriver ihop sitt eget om oss) 

Kommenterad [JS8]: Om vi ska kunna göra arbetet 

smidigare med kontroll av medlemskap Och se till att 

arrangörer har rätt kontrakt är det smidigast att StuFF själva 

fixar en merge på detta. 

Kommenterad [JS9]: För att förtydliga vad det faktiskt är 

vi erbjuder och att fadder2an är deras att utföra. 
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Sidnummer 
5(10) 

Avtal 

Rev 
2018-11-18 

Avser 

Samarbetsavtal för mottagningsverksamhet 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig - inriktning Mottagning och event 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 

 

_________  _________ 

StuFF  Sektionen 

5.11. tillhandahålla Arrangören en mall för den skriftliga utvärderingen samt att återkoppla 

de sammanställda resultaten av utvärderingarna. 
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Sidnummer 
6(10) 

Avtal 

Rev 
2018-11-18 

Avser 

Samarbetsavtal för mottagningsverksamhet 

Dokumentansvarig 

Studiesocialt ansvarig - inriktning Mottagning och event 
 

Fastställs av 

Styrelsen 

 

 

_________  _________ 

StuFF  Sektionen 

6. Arrangörens åtaganden 

Arrangören åtar sig att: 

6.1. förbereda och genomföra mottagningsverksamhet för nya studenter i den grupp/de 

grupper som specificerats i punkt 3 och 4. 

6.2. ha kännedom om för den egna mottagningsverksamheten relevanta lagar och 

förordningar samt följa mottagningspolicyn. 

6.3. lämna in både planering och budget samtidigt för Arrangörens planerade aktiviteter 

innan mottagningen samt erbjuda StuFF plats i schemat för en möjlighet att hålla en 

presentation om kåren.  

6.4. lämna in planerade gyckel, skådespel och uppdrag för granskning senast vid utsatt 

datum. 

6.5. vid frågor från StuFF redogöra för innehållet i anordnade aktiviteter så att StuFF kan 

försäkra sig om att mottagningspolicyn följs. 

6.6. tillse att alla som ska vara aktiva i Arrangörens mottagningsverksamhet deltar i 

utbildning som kåren erbjuder, i enlighet av punkt 5.7, samt själv hålla i 

fadderutbildning del 2 och informera samtliga inblandade i Arrangörens 

mottagningsverksamhet om mottagningspolicyn och StuFFs fadderkontrakt. 

6.7. lämna in en digital lista på samtliga preliminära faddrar för arrangörens verksamhet 

senast vid utsatt datum. 

6.8. tillse att samtliga inblandade i Arrangörens mottagningsverksamhet skriver under och 

fullföljer fadderkontraket. 

6.9. lämna in det påskrivna fadderkontraktet till kåren senast 5 arbetsdagar innan sin 

mottagnings första dag. Undantag för färre dagar beviljas endast av StuFF vid skälig 

anledning som presenteras senast 2 veckor innan deadline eller vid upptäckt av att 

deadline inte kommer kunna följas.  

Kommenterad [JS10]: Aka = följa deadlines 

Kommenterad [JS11]: Förtydliga att det är deras att hålla, 

samt att de SKA ha en. 

Kommenterad [JS12]: Av samma anledning som tidigare: 

det är ett av de viktiga dokumenten 

Kommenterad [JS13]: För att vi ska kunna göra ett 

komplett kontrakt, samt kolla medlemskap 

Kommenterad [JS14]: För att det är viktigt 

Kommenterad [JS15]: För att vi ska kunna kolla 

medlemskap i god tid 
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Styrelsen 

 

 

_________  _________ 

StuFF  Sektionen 

6.10. vidarebefordra eventuell information från kåren till deltagare och arrangörer under 

mottagningen som kåren anser nödvändig. 

6.11. efter mottagningens slut delta i den utvärdering av mottagningsverksamheten som 

StuFF arrangerar i enlighet med punkt 7.  

6.12. efter mottagningens slut redovisa använda medel och betala tillbaka de pengar som 

inte används i mottagningsaktiviteter, om denna summa överstiger 500 kronor. 

6.13. vara införstådd i konsekvensen i enlighet med punkt 10. 

6.14. ha med StuFFs information i n0lleboken. 

  

Kommenterad [JS16]: För att det är viktigt 

Kommenterad [JS17]: Så att vi inte glöms bort 
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StuFF  Sektionen 

7. Utvärdering  

Utvärderingen används för att ge StuFF en bild av den mottagningsverksamhet som bedrivs för 

kårens medlemmar. Utvärderingen genomförs utifrån ett av StuFF konstruerat upplägg som 

anges i punkt 5.3 – 8. 

Den skriftliga utvärderingen används även för att stämma av Arrangörens arbete mot avtalet och 

ska innehålla tillräckliga svar på frågorna för att StuFF ska kunna försäkra sig om att Arrangören 

uppfyllt sina åtaganden. Utvärderingen kan även användas av Arrangören för att framföra 

synpunkter på StuFFs arbete och samarbetet mellan avtalsparterna. 

StuFF förbehåller sig rätten att använda utvärderingen i sitt arbete samt att lämna ut en 

sammanställning av utvärderingen kring mottagningsverksamheten till Linköpings universitet för 

att på detta sätt kunna framföra studenternas åsikter. Undantag för publicering av rapporten kan 

göras för hela eller delar av utvärderingen om arrangören så begär, om utvärderingen innehåller 

känslig information.  

Efter mottagningsperioden ska mottagningsarrangören göra en redovisning över de kostnader 

arrangören har haft. 

8. Ersättningens storlek 

Ersättningen till arrangörerna uppgår till maximalt 100 kr per ny programstudent samt maximalt 

120 kr per deltagande ny student på fristående kurs. 

9. Utbetalning av ersättning 

Under förutsättning att punkt 6.3 är uppfylld förbinder sig StuFF att vid första delutbetalning 

betala ut maximalt 50 kr per nyantagen programstudent och maximalt 60 kr per nyantagen 

frikursstudent som beräknas delta under mottagningen. StuFF ska verkställa betalning senast två 

månader efter ovan nämnda dokument mottagits av StuFF, dock tidigast 1 juli. 

Efter utvärdering och redovisning av mottagningsarrangemanget sker en andra utbetalning av 

mottagningsersättning. Andra utbetalningen avser mellanskillnaden av redan utbetald ersättning 

och den berättigade totala summan. Den totala summan som betalas ut motsvarar maximalt 100 
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StuFF  Sektionen 

kr per nyantagen programstudent registrerad tre veckor efter mottagningsperiodens avslutande 

samt 120 kr per varje deltagande frikursstudent. 

Maximal ersättning är den ersättning som utbetalas till den part som utfört sitt uppdrag i enlighet 

med detta avtal. Vid avtalsbrott nedsänks ersättningen i enlighet med punkt 10. 

10. I händelse av avtalsbrott 

I händelse av att Arrangören inte fullföljer sina åtaganden enligt punkt 6 har StuFF rätt att begära 

återbetalning eller göra avdrag från det belopp som skulle ha utbetalats. Avdraget eller 

återbetalning uppgår till 10 % av den totala summan per förseelse. Vid grova eller upprepade 

förseelser förbehåller sig StuFF rätten att dra in upp till och med hela beloppet, samt kräva 

återbetalning av redan utbetalda medel. StuFF förbehåller sig rätten att definiera grov förseelse. 

När StuFF överväger avdrag eller återbetalningskrav ska Arrangören informeras. StuFF förbinder 

sig att inbjuda Arrangören till dialog om orsakerna till avvikelserna innan avdrag verkställs. 

Arrangören ska beredas möjlighet att föra sin talan i de fall StuFFs tolkning av avtalsbrott 

bestrids.  

Det totala avdraget och/eller återbetalningskravet kan maximalt uppgå till den summa som skulle 

ha betalats ut vid uppfyllande av detta samarbetsavtal, det vill säga 100 kr per ny programstudent 

och 120 kr per frikursstudent. 

Arrangören kan anses bryta mot avtalet om man gjort uppenbara avsteg från redovisad budget 

och planering och dessa avsteg strider mot policyn och/eller vad som kan anses rimligt samt/eller 

om arrangören under en aktivitet uppträtt oansvarigt och att policyn därmed ej efterlevts. Vid 

svårbedömda fall utreds frågan tillsammans med Arrangören. 

11. Bankuppgifter tillhörande Arrangören 

Bank:  

 

Clearingnummer:  PG-nummer:  

Kontonummer:  BG-nummer:  
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12. Underskrifter 

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, av vilka parterna förfogar över varsitt.  

 

   

Datum: ___________________________  Ort: ______________________________ 

   

Arrangören 
  

 

 

  

 

__________________________________ 
Namnteckning, Arrangörens representant 

 __________________________________ 
Namnteckning, Sektionens firmatecknare 

  
 

__________________________________ 
Namnförtydligande, Arrangörens representant 

 __________________________________ 
Namnförtydligande, Sektionens firmatecknare 

 
 

StuFF 

 

 

  

__________________________________ 
Namnteckning, StuFFs representant  

  

 

 

  

__________________________________ 
Namnförtydligande, StuFFs representant 
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