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Datum:   Lördagen den 28 mars 2020 

Tid 9:00 

Lokal: Digitalt 

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 19/20 

Handlings- 
ordning: 

1-9, 11-16, 10, 17 

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad fr. 
Förenade Filosofers initiativ    
Magnus Holm x  
Hampus Jenå   
Alicia Lihammar   
Simon Pugliano x  
Amanda Larsby x  
Victoria Nilsson   
Cornelia Nuamu x  
Filip Lindevall   
Agnes Alm   
Sofia Fardmark x  
Aniara Ulfsdotter x  
Jessica Lindgren   
Emma Frid Eriksson x  
Emma Hjalmarsson x  
   
Lärarlistan   
Alfred Norén   
Anton Springmann x  
Malin Grönroos   
Henrik Bademo   
Rasmus Wramner   
Erik Håkansson x  
Irma Hamzic   
   
Socialdemokratiska studenter   
Emilia Jonsson x  
Anton Johansson x  
Sara Tegnlöv x  
Anton Karlsson   
Henrik Svensson x Punkt 1–9, 11-16 
Frida Stark x  
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Punkt Ärende Handl. nr. 

1.  Mötets öppnande 
    Klara Bladh öppnar mötet 09:09 

 

2.  Justering av röstlängd 
    Röstlängden justeras till 15 röstande     

 

3.  Val av två justerare tillika rösträknare 
    Mötet väljer följande personer till justerare tillika rösträknare 
   Amanda Larsby 
   Anton Johansson 

 

4.  Mötets stadgeenliga utlysande 
    Mötet anser mötet stadgeenligt utlyst 

 

5.  Adjungeringar 
    Punkten lämnas utan åtgärd 

 

6.  Fastställande av föredragningslista 
    Mötet fastställer föredragningslistan 
    

6 FP04-19/20 

Martin Storkamp   
August Magnusson x Punkt 1–9, 11-16 
Rasmus Karlsson   
Erica Nårdin   
Freja Heinerud   
Jakob Segerlind   
Oscar Vines x  
Andreas Bergström   
Therese Svärd x  
   
Närvarande styrelsemedlemmar   
Sofia Ritenius   
Anika Ernvik   
Tone Wernersson   
Frida Myrén   
Emma Linder   
Kim Axelsson   
Petter Palmqvist   
Josefin "Lilla" Stoor   
Leo Karlsson   
Policarpio Bernerstedt   
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Röstlängden justeras till 16 röstande   

7.  Tidigare mötesprotokoll  

 a) FP12-1819 och FP02-1920 
    Mötet beslutar att lägga protokoll FP12 & FP02 till handlingarna 

 

8.  Information från styrelse och utskott 
Medlemsantal: 1614 
 
Styrelsen jobbar på distans, arbetsbelastning och arbetstid är ganska ojämn i rådande läge, 
några har plötsligt mindre att göra pga inställda händelser medans andra har mer pga stor 
omställning från campusförlagd utbildning till distansutbildning.  
Vi utöver starkt studentinflytande nu under Corona-tider, vi har avstämningar med delar ur 
LiUs ledning/krisledning varje eller varannan dag där vi lyfter frågor, problem och 
orosmoment från studenter och sektioner samt oss själva och vi ser ofta snabba resultat, 
både för att LiU är väldigt lyhörda för våra åsikter men också för att LiU jobbar väldigt fort 
just nu. 
Kort rapport om saker som vi ställt in: Kåraktivas, Valbord, LivsLUST samt saker som får 
ändrad form: sektionsutbildning, fadderutbildning och i stort sett alla möten. Styrelsen 
flaggar också för att det framöver kan komma lite förslag rörande budget då vi överväger 
olika sätt att stötta sektioner i dagsläget då många har förlorade inkomster eller uteblivna 
intäkter som de räknat med. Också en flaggning om att kanske ändra lite inför höstens 
mottagning då det i budgeten eventuellt bör finnas med en fotnot om att om mottagningen 
blir inställd med kort varsel så kommer vi ändå betala ut stödet för att säkerställa att våra 
arrangörer vågar planera för en vanlig mottagning utan att gå alltför mycket back.  
Information om Kårservice, allt förutom studieplatser är stängt och Ägarföreningen är redo 
att gå in med pengar när det behövs. Det ser bättre ut för bolaget än vad man först hade trott 
men det är inte en enkel situation och det hänger på att verksamheten kan komma igång igen 
till hösten. 
I övrigt lyfte styrelsen en fråga till FUM om de vill vara delaktiga i arbetet med att ta fram en 
ny vision, vilket de ställer sig positiva till. Listombuden kommer undersöka vem/vilka ur 
deras listor som vill vara med och höra av sig till Tone. Styrelsen informerar även om 
kommande jubileum samt förslag om att byta logga inför 30 års jubileet, så om 6 år. 

 

9.  Beslut per capsulam  

 a) Nominering av hedersmedlem 
    Mötet beslutar att lägga punkten till handlingarna 
    Beslutet togs den 26 februari efter att fullmäktige röstat enligt följande: 
    För: 17 
    Emot: 0 
    Blankt: 0 
 
 
 
 

9a FP04-19/20 
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 b) Instruktioner för fullmäktigeval 
    Mötet beslutar att lägga punkten till handlingarna 
    Beslutet togs den 26 februari efter att fullmäktige röstat enligt följande: 
    För: 17  
    Emot: 0 
    Blankt: 0 

9b FP04-19/20 

10.  Propositioner   

 a) Budgetrevideringar 
    Mötet beslutar att godkänna styrelsens budgetrevideringar 

10a FP04-19/20 

11.  Interpellationer 
    Punkten lämnas utan åtgärd 

 

12.  Motioner  

 a) Förändrad struktur av Fullmäktige 
    Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästkommande möte 

12a FP04-19/20 

13.  Entlediganden  

 a) Martin Storkamp, FUM 
    Mötet beslutar att entlediga Martin Storkamp 

13a FP04-19/20 

14.  Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2019/2020  

 a) Vice sekreterare  

 Kandidat: Thomas Kästner 
    Mötet beslutar att välja Thomas Kästner till vice sekreterare för 19/20 

14a FP04-19/20 

15.  Diskussionspunkter 
    Punkten lämnas utan åtgärd 

 

16.  Övriga frågor 
    Punkten lämnas utan åtgärd 

 
  Mötet ajourneras till 10.15 
 
  Röstlängden justeras till 18 röstande 

 

17.  Mötets avslutande 
    Klara Bladh avslutar mötet 10:19 
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_______________________________  _______________________________  
Klara Bladh, talman   Didrik Florhed, sekreterare 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Amanda Larsby, justeringsperson   Anton Johansson, justeringsperson 
 

Klara Bladh (Jun 9, 2020 17:06 GMT+2)

KB

Didrik Florhed (Jun 9, 2020 17:17 GMT+2)
Didrik Florhed
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Datum:   Lördagen den 28 mars 2020 

Tid 9:00 

Lokal: Digitalt 

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 19/20 

  
 

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 FF04-19/20 

7.  Tidigare mötesprotokoll  

 a) FP12-1819 och FP02-1920  

8.  Information från styrelse och utskott  

9.  Beslut per capsulam  

 a) Nominering av hedersmedlem 9a FF04-19/20 

 b) Instruktioner för fullmäktigeval 9b FF04-19/20 

10.  Propositioner   

 a) Budgetrevideringar 10a FF04-19/20 

11.  Interpellationer  

12.  Motioner  
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 a) Förändrad struktur av Fullmäktige 12a FF04-19/20 

13.  Entlediganden  

 a) Martin Storkamp, FUM 13a FF04-19/20 

14.  Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2019/2020  

 a) Vice sekreterare  

 Kandidat: Thomas Kästner 14a FF04-19/20 

15.  Diskussionspunkter  

16.  Övriga frågor  

17.  Mötets avslutande  
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StuFF kan genom ett hedersmedlemskap hedra en person som synnerligen främjat studentkårens 
intressen och strävanden. Att utse en hedersmedlem kräver antingen en skrivelse från en enhällig 
styrelse eller från minst 25 medlemmar och ska sedan beslutas om av Fullmäktige.  

Med anledning av Ann Holmlids avgång från sitt uppdrag som biträdande universitetsdirektör vill 
styrelsen uppmärksamma henne och det stöd som hon gett StuFF under åren. Vi, som en enhällig 
styrelse, nominerar därför henne till hedersmedlem genom bifogad skrivelse. Ann har blivit tillfrågad 
och tackat ja till nomineringen. 

 

Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

• Utse Ann Holmlid till hedersmedlem i StuFF 

 

 

 

_______________ 

Styrelsen, genom Sofia Ritenius 
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Ann Holmlid har länge haft ett brinnande engagemang för studentinflytande, något som märktes 
redan under hennes studietid då hon var kårordförande i kåren SUL som sedan slogs ihop med 
LUSIL och bildade StuFF. Hon har sedan jobbat på LiU i olika befattningar, senast som biträdande 
universitetsdirektör, och på olika sätt verkat för och stöttat studentinflytandet. 

Ann har genom sitt ledarskap i Studentrådet hjälpt flera generationer av presidier både med 
personlig stöttning men också med konkreta råd och tips. Hon har ofta fungerat som en ambassadör 
för studentinflytande då hon genom sitt nätverk på LiU kunnat hjälpa kåraktiva hitta rätt med frågor 
och åsikter och också gentemot LiU där hon uppmanat sina kollegor till att fråga oss studenter vad 
vi tycker. Hon har genom allt detta varit objektiv och saklig, trots sina ibland motstridiga roller där 
hon representerar sitt lärosäte men samtidigt stöttar kåren i vårt arbete att granska lärosätet. Det är 
tydligt att hennes mål är att göra LiU så bra det möjligtvis kan vara, inte bara för studenternas skull 
men också med studenternas hjälp. 

Ann har också suttit i Kårservice styrelse, först som ledamot och sedan som ordförande och har på 
så sätt kunnat främja studentlivet ytterligare. Hennes passion för studenternas välmående och trivsel 
har varit uppenbar och ovärderlig för StuFF. Hon har visat sin omtanke för studenter i de svåra 
studentärenden som hon har haft hand om och också genom sitt arbete med kårernas 
arbetsmiljöarbete. 

Ann har funnits där för kåren långt utöver vad som kan förväntas av hennes yrkesroll och vi känner 
oss hedrade att få utse henne till hedersmedlem. 

Styrelsen i enighet 

 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

Sofia Ritenius  Anika Ernvik  Tone Wernersson Frida Myrén 

 

 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

Petter Palmqvist Josefin Stoor  Kim Axelsson  Emma Linder 

 

 

_______________ _______________ 

Natalia Tomczyk Policarpio Bernerstedt 
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Instruktioner för kårvalet 2020 
 

Valrådet ska varje år lägga fram ett förslag på instruktioner för det kommande kårvalet. Efter 

diskussioner med sittande valråd och i samråd med styrelse och talman föreslås följande 

instruktioner. 

 

Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

• Godkänna de framlagda instruktionerna 

 

 

 

_____________________ 

Valrådet, genom Thomas Kästner 
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1(2) 
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StuFF 
Kårallen, Universitetet  
Linköping  
www.stuff.liu.se 

 

Instruktioner till valrådet 
 

Listbildning 
Det åligger valrådet att ansvara för att säkerställa att möjligheten att bilda listor kommer 
medlemmarna tillhanda i god tid innan sista datumet för att bilda listor. Med god tid avses minst 
30 dagar. 
 

Valsätt 
Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna och slutna val bland StuFF:s medlemmar. Röstning sker 
genom avläggande av en röst på en lista. Val sker genom röstning via Internet på anvisad 
plattform. 
 

Rösträtt 
Rösträtt tillkommer varje medlem i StuFF som vid valtillfället kan styrka sin identitet samt sitt 
medlemskap för innevarande termin. Detta sker endera via att medlemmen finns registrerad i 
kårernas medlemsregister. samt innehar inloggningsuppgifter till anvisad internetplattform. 
 

Röstlängd 
Röstlängd upprättas av valrådet tidigast sju dagar och senast en dag innan första valdag. Som 
röstlängd anses vara ett utdrag ur medlemsregistret. 
 

Valtorg 
StuFF:s valråd ansvarar för att det arrangeras valtorg. Valtorgen syftar till att ge medlemmarna 
information om valet. De listor som kandiderar till fullmäktige får möjlighet att marknadsföra 
sin lista. Valtorgen leds av en torgledare. Torgledaren utses och instrueras av valrådet. 

 
Torgledarens åliggande 

Torgledaren ansvarar för valtorget sker på ett organiserat sätt. Det åligger valförrättaren att vidta 
alla erforderliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i valtorget. Torgledaren ansvarar för att 
valkampanjandet på valtorgen sker på ett etiskt försvarbart sätt. Torgledaren ansvarar även för att 
inga listor har med sig egna datorer där medlemmar kan rösta. 
Röstning via dator eller annan elektronisk hjälpreda är inte tillåten inom valtorgets område. 
 

Listornas åliggande 
Listorna ansvarar för att uppträda på ett ansvarsfullt sätt inom valtorgets område. Listorna 
ansvarar för att den marknadsföring som sker på valtorgen är etiskt försvarbar. Listorna skall 
även följa de instruktioner som torgledaren ger dem. StuFF:s logga får inte inkluderas i något 
marknadsföringsmaterial från listorna. 
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 Sidnummer 

2(2) 
Instruktioner för 

fullmäktigeval                       

Rev 
YYYY-MM-DD 
 

Dokumenttyp 

Instruktioner 

Dokumentansvarig 

Valrådet 
Fastställs av 

Fullmäktige 
 

 

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

 

Valtorgens utrustning 
På varje valtorg skall följande finnas tillgängligt: 
a) StuFF:s stadgar 
b) Valinstruktionen 
c) Förteckning över samtliga registrerade listor och dess kandidater 
d) Utrustning så det tydligt framgå att valet gäller till StuFF:s fullmäktige. 
 

Röstningsförfarande 
Röstning till fullmäktige sker via frivilligt personval. Den röstande kan rösta på en lista men har 
möjlighet att dessutom genom särskild kryssning avge en personröst på en av listans kandidater. 
Den röstande äger även rätt att rösta blankt. 
 

Röstningsprocedur vid röstning via internet 
Röstningen sker via inloggningen på anvisad plattform där den röstberättigade kan avlägga sin 
röst på högst en registrerad lista, samt på högst en av denna listas registrerade kandidater. 
Alternativt kan medlemmen välja att rösta blankt. 
 

Offentliggörande av valresultaten 
Valrådet skall senast sex arbetsdagar efter sista valdag tillkännage det slutgiltiga valresultatet på 
StuFF:s hemsida. 
 

Tidpunkter för val till StuFF:s kårfullmäktige 2020 
 

24 februari – 24 mars 
Listbildning – i slutet av listbildningen ska listorna med all nödvändig information vara inlämnad 
med undantag för eventuella underskrifter. 
 
27 mars 
Sista dag för inlämnande av underskrifter 
 
30 mars 
Valrådet godkänner och publicerar listor. 
 
(00:00) 15 april – (15:00) 24 april 
Val till StuFF:s kårfullmäktige. 
 
(15:00-18:00) 24 april 
Valrådet räknar röster och upprättar valprotokoll. 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

  

 

 

 

 

Här kommer tre revideringar som endast rör förflyttning av pengar. Alla förflyttningar sker inom sitt 
område, så pengar som ursprungligen var tänkt för t.ex. studentrepresentation flyttas från ett konto 
inom det området till ett annat, så det är ingen omprioritering av vilka områden som får hur mycket 
pengar. Ändringarna listas nedan med förklaringar och i att-satserna endast med summor och 
konton. 
 
UUF vill flytta 2000 kronor från Utbildningsutskottets konto 4420 till kontot Möte med sektioner 
avseende utbildning 4410. Anledningen är att StuFF i år inte har något utbildningsutskott och för att 
vi har och ska genomföra UB-utbildningar, men saknar budget för det. 
 

SKN vill flytta 5 000 kronor från 4601 Utbildning studentrepresentanter till 4602 Engagemangsvård. 
Anledningen är att den enda utbildningen för studentrepresentanter som finns i dagsläget bekostas 
av UV, övrig utbildning sker löpande och digitalt. Därför skulle pengarna komma till bättre nytta 
inom Engagemangsvård för studentrepresentanter 
 
SAc vill flytta 2000 kronor från bokföringskonto 4320 Aktiviteter och projekt till bokföringskonto 
4301 Möte med sektioner.  Anledningen är att studentkåren StuFF genomför och ska fortsätta 
genomföra AMO-utbildningar, men saknar budget för det i nuläget. 

 

Därför föreslår styrelsen att Fullmäktige beslutar att: 

• Flytta 2000 kronor från konto 4420 till konto 4410 

• Flytta 5 000 kronor från konto 4601 till konto 4602 

• Flytta 2000 kronor från konto 4320 till konto 4301 
 
 

 

_______________ 

Styrelsen genom Anika Ernvik 
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Bilaga	1	till	Motion	gällande	förändring	i	fullmäktige	för	
StuFF	
	
Denna	bilaga	har	till	syfte	att	förtydliga	FFI:s	motion	om	förändring	i	fullmäktige.	
Motionen	och	denna	bilaga	skall	ses	som	en	enhet	i	samband	med	att	beslut	tas.	
	
	
Formalia	förtydliganden	
	
Eftersom	det	är	ett	större	ingrepp	i	stadgarna	och	verksamhetens	struktur,	föreslås	att	det	
implementeras	under	verksamhetsåret	20/21	för	att	börja	gälla	verksamhetsåret	21/22.	
	
Stadgeändring	
	
Då	motionen	rör	stadgeändringar,	förtydligas	härmed	att	paragraf	1.10	i	StuFF:s	stadgar	
måste	beaktas:	
	
§1.10	Stadgeändring	
Ändring	i	eller	tillägg	till	dessa	stadgar,	undantaget	de	delar	som	täcks	in	av	stycke	två,	ska	ske	
genom	bifall	av	antingen	3/4	av	samtliga	valda	fullmäktigeledamöter	vid	ett	
fullmäktigesammanträde	eller	minst	2/3	av	samtliga	närvarande	fullmäktigeledamöter	vid	två	på	
varandra	följande	fullmäktigesammanträden	med	minst	14	dagars	och	högst	30	dagarsmellanrum.	
	
Ändringar	i	denna	stadga	rörande	Kap	§	1.1,	§	1.2	och	§	1.10	samt	Kap	12,	13	och	14,	alternativt	
ersättande	av	stadgan	i	sin	helhet,	kräver	beslut	med	2/3	majoritet	på	två	fullmäktigesammanträden	
med	mellanliggande	fullmäktige	val	och	verksamhetsårsskifte.	
	
Färdig	ny	Stadga	
	
Den	slutgiltiga	formuleringen	av	stadgan	föreslås	denna	arbetsgrupp	ta	fram.	
Om	det	endast	skall	vara	sektionsföreningar,	eller	föreningar	överlag,	eller	om	det	ska	finnas	
x	antal	platser	reserverade	för	personval	utan	sektionstillhörighet,	behöver	inte	fastställas	i	
denna	motion.	
	
Exempelvis	kan	en	problematik	med	att	inkludera	studenter,	som	läser	fristående	kurser,	i	
StuFF	lösas	genom	att	tillåta	att	ett	antal	personer	utan	sektionstillhörighet	skall	ingå	i	FUM.	
Det	här	är	ett	problem	som	StuFF	har	idag,	och	eventuellt	kan	detta	vara	en	del	av	lösningen.	
	
Consensus	stadgar	skulle	kunna	användas	som	grund	för	fastställande	av	nya	stadgar.	
De	finns	som	Bilaga	2	till	motion.	Se	särskilt	kap.	5,	6	&	10.	
	
Det	skall	åter	även	poängteras	att	detta	först	bör	gälla	för	tillsättande	av	FUM	för	
verksamhetsåret	21/22	
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Problematiken	med	nuvarande	system	(listor)	
	
FFI	har	identifierat	flera	problem	med	nuvarande	system.	Nedan	redovisade	problem	är	utan	
särskild	inbördes	ordning.	
	
Detta	skall	inte	heller	ses	som	en	uttömmande	lista,	eller	fullständig	utredning.	
	
Demokratiska	val	
	
FFI	föddes	ur	idéen	om	att	listvalen	till	FUM	inte	var	särskilt	demokratiska.	Information	om	
valen	hölls	uteslutande	på	vissa	strategiskt	utvalda	platser	på	Campus.	Det	var	då	en	
majoritet	av	studenter	från	lärarprogrammet	samt	politiskt	aktiva	studenter	som	satt	i	FUM.	
Det	här	är	inte	längre	verkligheten	i	FUM,	men	det	har	inte	blivit	mer	demokratiskt.	Idag	
består	beslutande	FUM	av	36	%	affärsjurister,	däremot	mot	är	de	affärsjuridiska	studenterna	
inte	fler	än	ca.	500	av	de	ca.	15	000	studenter	som	StuFF	företräder,	drygt	3	%.	
	
Ur	en	demokratisk	synvinkel	är	detta	naturligtvis	problematiskt.	
	
Än	mer	problematiskt	blir	det	när	man	lägger	till	det	faktum	att	valdeltagandet	till	listorna	är	
lågt	särskilt	sett	till	antalet	studenter	StuFF	företräder,	men	även	räknat	med	antalet	
medlemmar	är	siffrorna	inga	höjdare.	
	
Genom	att	föreningarnas	egna	medlemmar,	genom	val	(på	samma	sätt	som	styrelsen	i	
vardera	föreningen	väljs)	ökar	valdeltagandet	för	fullmäktige	totalt.	
	
Det	är	inte	möjligt	eller	rimligt	att	få	en	helt	jämn	fördelning	baserad	på	antalet	mandat	
baserat	på	antalet	studenter	per	program.	Däremot	blir	fördelningen	betydligt	jämnare.	
	
	
Det	är	även	värt	att	poängtera	att	en	studentkår	enligt	lag	skall	vara	demokratiskt	uppbyggd.	
(4	kap.	10	§	Högskolelag	(1992:1434))	
	
Finner	då	FUM	en	svaghet	i	den	demokratiska	processen	för	val	av	fullmäktige	måste	FUM	
agera,	för	att	undvika	repressalier	enligt	lag.	
	
	
	
Makthierarkin	i	obalans	
	
Enligt	5.2	StuFF:s	stadgar	är	FUM	StuFF:s	högst	beslutande	organ.	Det	framgår	även	att	FUM	
ska	styra	organisationens	verksamhet	och	fastställa	dess	åsikter.	
Av	5.3	i	stadgarna	beskrivs	FUM:s	arbetsuppgifter,	där	det	bl.a.	fastslås	att	FUM	är	ett	
kontrollorgan.	
StuFF:s	styrelse	är	således	direkt	underställd	FUM.	
StuFF:s	styrelse	sköter	det	dagliga	arbetet	inom	StuFF.	
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I	Fullmäktige	sitter	25	personer	från	olika	bakgrund,	med	olika	kunskapsnivåer,	olika	
erfarenheter	av	studentlivet,	och	olika	högt/lågt	intresse	av	att	styra	StuFF	framåt.	
	
Ändock	sitter	25	personer	där	och	tar	beslut	som	direkt	påverkar	studenter	och	föreningar.	
	
Beslut	som	sedan	studenter	vänder	sig	till	sina	föreningar	och	ifrågasätter,	eller	som	
föreningar	ifrågasätter	till	styrelsen	i	StuFF.	
	
På	senaste	fullmäktigemötet	togs	ett	beslut	rörande	mottagningen	för	2020.	Flera	av	oss	
som	sitter	i	fullmäktige	har	inte	varit	på	en	mottagning	på	ett	par	år,	en	del	av	oss	har	varit	
engagerade	i	mottagningen	andra	inte.	Troligen	kommer	ingen	av	oss	vara	en	del	eller	
åtminstone	större	del	i	mottagningen	hösten	2020.		
Troligen	kommer	någon/några	föreningar	vara	missnöjda	med	beslutet	som	FUM	tagit.		
Missnöjet	kommer	riktas	mot	StuFF,	som	förvisso	tog	fram	förslaget,	och	FUM	som	tog	
beslutet	är	en	del	av	StuFF.	Men	det	syns	inte	för	den	missnöjda.	
	
Hade	föreningarna	via	deras	representant	deltagit	i	beslutet,	kan	inget	missnöje	riktas	mot	
StuFF,	eftersom	föreningen	har	varit	en	del	i	beslutet.	Skulle	föreningens	representant	röstat	
nej,	kan	föreningen	åtminstone	trösta	sig	i	att	det	varit	en	demokratisk	process.	
	
Föreningarna	har	ofta	flera	synpunkter	på	StuFF:s	arbete	som	påverkar	dem.	Ofta	utan	full	
förståelse	varför	StuFF	agerar	som	dem	gör,	och	även	utan	direkt	möjlighet	att	påverka.	
	
Genom	att	föreningarna	har	en	representant	i	fullmäktige	kommer	de	få	en	ökad	förståelse	
för	det	arbetet	StuFF	gör	och	de	kommer	ha	en	kanal	där	de	direkt	kan	påverka	sin	och	andra	
föreningars	situation.	
	
Dessutom	finns	det	ett	bra	incitament	för	föreningarna	att	kontrollera	StuFF,	dels	för	ökad	
förståelse,	men	även	för	att	kontrollera	de	beslut	som	tas	för/emot	dem.	
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Partipolitik	
	
Av	§1.1	i	StuFF:s	stadgar	framgår	att	”Studentkåren	är	som	organisation	partipolitiskt	och	
religiöst	obunden”.		
FUM	är	en	del	av	studentkåren,	och	även	om	FUM	som	del	av	organisationen	inte	är	
partipolitisk.	Måste	det	ändock	uttryckas	att	det	är	i	viss	mån	beträngande	att	en	lista	med	
uttryckt	politiska	åsikter	innehar	32	%	av	rösterna	i	FUM.	
	
Det	kan	argumenteras	att	det	åligger	övriga	partier	att	starta	egna	listor	för	att	främja	
politiska	neutraliteten	och	StuFF.		
	
Men	genom	att	godkänna	framlagt	förslag	försvinner	problematiken	i	sin	helhet.	
	
	

/	Förenade	Filosofers	Initiativ	
31012020	
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Consensus – Medicinska fakultetens studentkår 
Consensus stadgar - Reviderade 2019-05-16 

 

  Kapitel 1 – Ändamål 

1:1 Benämning Medicinska fakultetens studentkår skall benämnas 
”Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid 
Linköpings universitet”. 

1:2 Ändamål Studentkåren vid Medicinska fakulteten, hädanefter 
refererad till som Consensus, är en frivillig ideell 
sammanslutning av individer med koppling till Medicinska 
fakulteten. Consensus främsta ändamål är att främja 
medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang. 
Utöver det skall Consensus främja samtliga studenters 
studier. 
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Consensus – Medicinska fakultetens studentkår 
Consensus stadgar - Reviderade 2019-05-16 

 

  Kapitel 2 - Medlemskap 

2:1 Medlemskap Som registrerad student vid Medicinska fakulteten vid 
Linköpings Universitet har studenten rätt att bli fullvärdig 
medlem. Detta medlemskap innebär även medlemskap i den 
sektion som är kopplad till utbildningsprogrammet. Som icke 
registrerad student vid Medicinska fakulteten finns möjlighet 
till ett stödmedlemskap (se 2:4). 

Medlemsavgiften kan betalas per termin, år eller annan av 
fullmäktige fastställd period. Medlemsavgifter samt möjliga 
betalningsperioder fastställs av fullmäktige. 

2:2 Medlemmens 
skyldigheter 

Att betala av fullmäktige fastställd medlemsavgift. 
Medlemsavgiften inkluderar kår- och sektionsavgift. 

2:3 Medlemmens 
rättigheter 

Varje medlem äger rätt att närvara vid fullmäktiges 
sammanträde. Medlem, utom stödmedlem, äger rätt att 
deltaga i val av fullmäktigeledamöter. Varje medlem är valbar 
till förtroendeposter inom Consensus med de undantag som 
anges i föreliggande stadga. Medlem äger rätt att få 
interpellation eller motion behandlad av fullmäktige. 

Varje medlem äger rätt att ta del av Consensus protokoll och 
övriga handlingar, som ej omfattas av sekretess, eller berör 
Consensus arbete med externa motparter, under pågående 
förhandling eller tvist. 

Varje medlem äger rätt att nyttja de medlemsförmåner som 
Consensus erbjuder sina medlemmar. 

2:4 Stödmedlemskap Som icke registrerad student vid Medicinska fakulteten vid 
Linköpings universitet har fysisk eller juridisk person med 
koppling till Medicinska fakulteten rätt att bli stödmedlem i 
Consensus. Detta medlemskap kan vid önskemål innebära 
stödmedlemskap i en av Consensus sektioner. Personer som 
inte studerar vid Medicinska fakulteten vid Linköpings 
universitet, men väl vid annan fakultet eller vid området för 
utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet, kan endast 
bli stödmedlem i Consensus såvida denna är medlem i annan 
studentkår vid Linköpings universitet.  

KB DF
DF

AL
AL

AJ

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARAY7mTFSsnZuOQwyo-hnvEbq0uKkS26y
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARAY7mTFSsnZuOQwyo-hnvEbq0uKkS26y
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARAY7mTFSsnZuOQwyo-hnvEbq0uKkS26y
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARAY7mTFSsnZuOQwyo-hnvEbq0uKkS26y


4 

 

 

Consensus – Medicinska fakultetens studentkår 
Consensus stadgar - Reviderade 2019-05-16 

 

2:5 Stödmedlemmens 
skyldighet 

Att betala av fullmäktige fastställd medlemsavgift (se 2:2).  

2:6 Stödmedlemmens 
rättighet 

Varje stödmedlem äger rätt att närvara vid fullmäktiges 
sammanträden. 
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  Kapitel 3 - Hedersmedlem 

3:1 Hedersmedlem Till hedersmedlem kan Consensus utse person som 
synnerligen främjat Consensus intressen och strävanden. 
Hedersmedlem ska vara befriad från att erlägga 
medlemsavgift. 

3:2 Process Till hedersmedlem nomineras den som i skrivelse från 
Consensus enhälliga styrelse, enhällig sektionsstyrelse under 
Consensus eller minst 20 medlemmar föreslagits att utses till 
hedersmedlem. Ärendet skall sedan anmälas vid ett 
fullmäktigesammanträde och bordläggas. Vid nästa 
fullmäktigesammanträde upptas skrivelsen till beslut. Om 
skrivelsen antas av fullmäktige med minst två tredjedelars 
majoritet utses personen officiellt till hedersmedlem i 
Consensus. 
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  Kapitel 4 - Organisation och verksamhetsår 

Consensus organisation och verksamhet bedrivs med svenska 
som arbetsspråk. 

4:1 Organisation Kårens verksamhet utövas på nedan stadgat sätt genom: 

1. Fullmäktige 
2. Valberedning 
3. Kårstyrelse 
4. Handläggare 
5. Utskott 
6. Arbetsgrupper 
7. Sektioner/valkretsar 
8. Funktionärer och tjänstemän 
9. Consensus revisorer 

Punkt 1–4 ovan utgör Consensus centrala organisation. 

4:2 Styrdokument Consensus har sju styrdokument som reglerar dess 
verksamhet och åsikter. Dessa är: 

1. Stadgar 
2. Åsiktsdokument 
3. Policydokument 
4. Arbetsordningar 
5. Visionsdokument 
6. Budget 
7. Verksamhetsplan 

Consensus styrdokument är rangordnade i fallande skala 
enligt listan under punkt 4:2 där stadgar prioriteras högst och 
verksamhetsplan prioriteras lägst. 

4:3 Verksamhetsår Consensus verksamhetsår varar under tiden 1:a juli till 30:e 
juni nästkommande kalenderår. 
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  Kapitel 5 - Consensus fullmäktige och val 

5:1 Befogenheter Fullmäktige är Consensus högst beslutande organ. 

5:2 Sammansättning Fullmäktige består av 29 ledamöter. Fullmäktiges ledamöter 
är valda av sin valkrets men skall verka för Consensus bästa. 

5:3 Mandattid Fullmäktiges mandattid varar under tiden 1:a juli till 30:e juni 

nästkommande kalenderår. Mandat som vid ett 

fullmäktigesammanträde ej är tillsatt räknas ej med i 

fullmäktiges totala antal mandat. Sker fyllnadsval av 

fullmäktigeledamöter åligger det ansvarig sektionsordförande 

att rapportera detta till fullmäktigepresidiet samt 

kårordförande senast sju dagar innan nästa 

fullmäktigesammanträde. Detta mandat kommer då att 

räknas som tillsatt. 

5:4 Ledning av 
fullmäktige-
sammanträde 

Fullmäktigesammanträden leds av fullmäktiges ordförande. 

Vid fullmäktigeordförandes frånvaro leds sammanträdet av 
vice fullmäktigeordförande. Vid ordförandes och vice 
fullmäktigeordförandes samtidiga frånvaro åligger det 
kårstyrelsens presidium att föreslå en temporär 
sammanträdesordförande. 

5:5 Kallelse till 
fullmäktige-
sammanträde 

Fullmäktige sammanträder på kallelse av 
fullmäktigeordförande. Dag och tid för sammanträde 
fastställs av fullmäktigepresidiet i samråd med kårstyrelsen. 
Preliminär föredragningslista upprättas av 
fullmäktigeordförande. 

Kallelse till ordinarie fullmäktigesammanträde, samt 
preliminär föredragningslista skall tillställas fullmäktiges 
ledamöter, Consensus styrelse, sektionsordförande, revisorer 
samt valberedningens ordförande minst tre veckor före 
sammanträdet. Samtidigt skall kallelsen delges Consensus 
medlemmar på Consensus hemsida. 

Slutgiltigt förslag till föredragningslista med beslutsunderlag, 
propositioner, motioner inklusive styrelsens motionssvar 
samt övriga för fullmäktige aktuella handlingar förbereds 
samt tillställas av fullmäktigeordförande fullmäktiges 
ledamöter, Consensus styrelse, sektionsordförande, revisorer 
samt valberedningens ordförande senast sju dagar före 
fullmäktigesammanträdet. 
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5:6 Fullmäktiges 
ordförande 

Det åligger fullmäktigeordförande: 

att tillse att stadgeenlig kallelse till ordinarie respektive 
extrainsatt fullmäktigesammanträde sker enligt föreliggande 
stadga. 
att opartiskt leda fullmäktiges sammanträden. 
att opartiskt säkerställa att fullmäktiges åligganden 
genomförs. 
att tillse att stadgar, budget, protokoll, verksamhetsplan samt 
övriga nödvändiga handlingar finns tillgängliga vid 
sammanträdet. 
att tillse att det till varje punkt som skall avhandlas finns en 
föredragande person. 
att tillse att fullmäktiges ledamöter utbildas i mötesteknik 
och Consensus verksamhet innan verksamhetsårets första 
fullmäktigesammanträde. 
att då en valkrets inte är fulltaligt representerad vid ett 
fullmäktigesammanträde, skriftligen informera berörd 
sektionsordförande om detta. 

5:7 Fullmäktige- 
ledamot 

Det åligger ledamot av Consensus fullmäktige: 

att närvara vid fullmäktiges sammanträden och vid förhinder 
tillse att en av valkretsen utsedd suppleant som närvarar i 
ordinarie ledamots ställe. 
att närvara vid de för fullmäktige arrangerade utbildningarna. 

5:8 Fullmäktige- 
sammanträde 

Fullmäktige skall ha minst sex sammanträden per 
verksamhetsår. Mötena skall vara jämnt fördelade över 
verksamhetsåret. 

5:9 Extrainsatt 
fullmäktige-
sammanträde 

Rätt att hos fullmäktigeordförande, skriftligen och med 
angivande av ärende, påkalla extra fullmäktigesammanträde 
tillkommer: 

1. Envar av Consensus revisorer 
2. Tio fullmäktigeledamöter 
3. Tjugofem kårmedlemmar 
4. Consensus styrelse 

Extrainsatt fullmäktigesammanträde skall hållas senast tre 
veckor från det att framställan gjorts till 
fullmäktigeordförande. 

Kallelse till extrainsatt fullmäktigesammanträde, jämte 
föredragningslista, utgår senast sju dagar före 
sammanträdet. 
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5:10 Höstvalmöte Vid fullmäktiges höstvalmöte åligger det fullmäktige att för 
nästa kalenderår: 

1. Välja ordförande för Consensus valberedning 
2. Välja valberedningens övriga ledamöter 
3. Välja mottagningssamordnare 

 

5:11 Granskningsmöte Vid fullmäktiges granskningsmöte åligger det fullmäktige att: 

1. Granska kårstyrelsens berättelse över Consensus 
verksamhet och ekonomi avseende föregående 
verksamhetsår. 

2. Fastställa vinst- och förlusträkning samt balansräkning 
avseende föregående verksamhetsår. 

3. Behandla revisorernas berättelse över det gångna 
verksamhetsårets förvaltning. 

4. Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående 
verksamhetsårs kårstyrelse. 

 

5:12 Budgetmöte Vid fullmäktiges budgetmöte åligger det fullmäktige att: 

1. Fastställa verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår. 

2. Fastställa medlemsavgift och budget för det 
kommande verksamhetsåret samt fastställa 
eventuella arvoden för Consensus funktionärer. 

 

5:13 Valmöte Vid detta sammanträde åligger det fullmäktige att för 
nästkommande verksamhetsår: 

1. Välja fullmäktigeordförande  
2. Välja vice fullmäktigeordförande 
3. Välja fullmäktiges sekreterare 
4. Välja kårordförande 
5. Välja vice kårordförande 
6. Välja utbildningsutvecklare 
7. Välja studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar 
8. Välja studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar 
9. Välja kårstyrelsens övriga ledamöter 
10. Välja kårstyrelsens mötesordförande 
11. Välja marknadsföringsansvarig 
12. Välja caféchef 
13. Välja projektledare för Consensus 

arbetsmarknadsmässa 
14. Välja ekonomisk revisor 
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15. Välja sakrevisor samt personlig suppleant till denna 
 

5:14 Valmetod Personval sker mot avslag. Vid av enskild fullmäktigeledamot 
begärd votering sker omröstning så som fullmäktige beslutar. 

5:15 Valberedningens 
förslag 

Valberedningen skall senast fjorton dagar innan valmöte 
meddela fullmäktige sina förslag. Förslagen skall även 
anslås på Consensus hemsida. 

5:16 Motkandidatur Motkandidatur mot valberedningens förslag skall delges 
fullmäktigeordförande, valberedningen och fullmäktige 
senast sju dagar innan valmöte. 

5:17 Entledigande Av fullmäktige valda personer ska inhämta medgivande från 
fullmäktige innan denne lämnar sitt uppdrag i förtid. 

5:18 Misstroendevotum Av fullmäktige valda personer får skiljas från sitt uppdrag om 
han eller hon genom brott eller på annat sätt visat sig 
uppenbarligen olämplig för uppdraget eller befattningen. 
Beslut härom fattas av fullmäktige. 

Beslutet fattas med två tredjedelars majoritet. 

5:19 Öppnande för fri 
nominering 

Fullmäktige kan under valmöte öppna för fri nominering av 
valbara personer till förtroendeuppdrag. För beslut fordras 
minst två tredjedelars majoritet. 

5:20 Närvaro-, 
yttrande-, förslags- 
och rösträtt 

Fullmäktigeledamot, eller tjänstgörande personlig suppleant, 
har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid fullmäktiges 
sammanträden. Kårmedlem har närvaro- och yttranderätt. 
Därutöver har fullmäktigesuppleanter, revisorer, 
revisorssuppleanter och kårstyrelsen yttrande- och 
förslagsrätt.  

Fullmäktigeordförande och vice fullmäktigeordförande har 
yttrande- och förslagsrätt i sakfrågor och ordningsfrågor.  

Övriga av fullmäktige valda funktionärer och handläggare 
har yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör deras 
uppdrag. 

Sektionsordförande har yttrande- och förslagsrätt. 

Närvarande motionär har yttrande- och förslagsrätt vid 
motionens behandling. 

5:21 Beslutsförhet Fullmäktige kan fatta beslut vid stadgeenligt utlyst 
sammanträde. Är fler än hälften av ledamöterna frånvarande 
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då beslut skall fattas skall ärendet bordläggas om minst en 
ledamot så begär. 

5:22 Interpellation Varje kårmedlem kan skriftligen inkomma med interpellation 
till kårordförande senast tre dagar före fullmäktiges 
sammanträde. Interpellation skall besvaras vid 
fullmäktigesammanträdet av kårordförande eller av den som 
kårordförande utser. 

Fullmäktige kan vid interpellationsbehandling endast besluta 
om protokollsanteckning eller utredning. 

5:23 Motion Kårmedlem kan skriftligen avge motion. Motion skall vara 
kårstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före fullmäktiges 
sammanträde. Över motion skall Kårstyrelsen skall avge 
motionssvar på inkommen motion. 

5:24 Ytterligare ärende Fullmäktigeledamot som önskar få ärende upptaget på 
fullmäktiges föredragningslista skall anmäla detta skriftligen 
till fullmäktigeordförande senast tio dagar före 
sammanträdet. 

5:25 Extra ärende Vid fullmäktiges sammanträde kan extra beslutsärende läggas 
till föredragningslistan endast såvida fullmäktige med fyra 
femtedelars majoritet så beslutar. 

5:26 Protokoll Vid fullmäktiges sammanträden skall protokoll föras som 
upptar anteckning om ärendets art, samtliga ställda och ej 
återtagna yrkanden, beslut samt reservationer och särskilda 
yttranden. 

5:27 Protokolljustering Protokoll justeras av fullmäktiges ordförande jämte två av 
fullmäktige för varje sammanträde särskilt utsedda 
justeringspersoner. 

5:28 Protokollets 
färdigställande 

Protokoll skall färdigställas och justeras senast tre veckor 
efter fullmäktigesammanträdet samt därefter finnas 
tillgängligt på Consensus kontor på campus US samt på 
Consensus hemsida. Ansvarig för att så sker är 
sammanträdets sekreterare. 

5:29 Policybeslut Policybeslut fattas av fullmäktige i frågor med hög bärighet 
på Consensus verksamhet, ekonomi eller långsiktiga 
inriktning. Beslut i frågan fattas med två tredjedelars 
majoritet av närvarande ledamöter. Policybeslut ska införas i 
Consensus policydokument. 
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5:30 Åsiktsbeslut Åsiktsbeslut fattas av fullmäktige och bestämmer Consensus 
ideologi. Beslut i frågan fattas med två tredjedelars majoritet 
av närvarande ledamöter. Åsiktsbeslut ska införas i 
Consensus åsiktsdokument. 

5:31 Visionsbeslut Visionsbeslut fattas av fullmäktige och bestämmer Consensus 
vision. Beslut i frågan fattas med två tredjedelars majoritet av 
närvarande ledamöter. Visionsbeslut ska införas i Consensus 
visionsdokument. 
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  Kapitel 6 - Valberedning 

6:1 Valbarhet Till Consensus fullmäktige kan endast den väljas som är 
berättigad att deltaga i valet inom respektive valkrets, dock ej 
ledamot av kårstyrelsen eller annan förtroendevald inom 
Consensus centrala organisation för avsett verksamhetsår. 

Till röstberättigad ledamot av kårstyrelsen kan endast 
betalande medlem av Consensus väljas. Därutöver kan 
fullmäktige välja icke-medlemmar till samtliga uppdrag utom 
röstberättigade företrädare i externa organ. 

6:2 Valberedning Valberedningen utses av fullmäktige på Consensus 
höstvalmöte. Fyllnadsval kan ske vid behov. Varje sektion har 
rätt till minst en representant i valberedningen. 
Valberedningsledamot får ej själv kandidera för något av de 
uppdrag som valnämnden har att föreslå kandidater till. 

6:3 Mandattid Valberedningen väljs för ett år, från 1:a december till 30:e 

november. 

6:4 Åligganden Det åligger valberedningen: 

att aktivt söka kandidater till de poster som fullmäktige skall 
välja. 
att upprätta förslag på kandidater till de poster som 
fullmäktige skall välja. 
att fördela fullmäktigemandaten mellan Consensus olika 
valkretsar. 
att om oenighet råder i valberedningen kring visst förslag 
skall detta delges fullmäktige. Förslaget skall avges i så god 
tid att det kan utsändas minst fjorton dagar före 
ifrågavarande fullmäktiges sammanträde. 

6:5 Valberedningens 
sammanträde 

Valberedningen sammanträder på kallelse av 
valberedningens ordförande. 

6:6 Fördelning av 
fullmäktigemandat 

Fördelning av fullmäktigemandat går till på följande sätt: 

1. Varje valkrets har två grundmandat. 
2. Övriga mandat fördelas mellan valkretsarna till dess 

att fullmäktige består av 29 ledamöter. 
3. Fördelningen av mandat i Consensus fullmäktige 

utföres av valberedningen på särskilt 
valberedningsmöte senast den 31:a mars. 
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4. Mandatfördelningsprotokoll skall upprättas och 
undertecknas av valberedningens ledamöter och 
kopior skall tillsändas samtliga sektionsstyrelser och 
kårstyrelsen tillsammans med uträkningen. 

 

6:7 Fördelning av 
övriga mandat 

Fördelningen av övriga mandat grundar sig på antalet 
medlemmar inom respektive valkrets den sista februari. Det 
åligger valberedningens ordförande att från respektive 
utbildning inhämta dessa antal. 

Mandat 1 utdelas till den valkrets som har högst 
medlemsantal (härefter kallat jämförelsetal), varefter 
jämförelsetalet för denna valkrets delas med 1,4. Ny 
jämförelse görs och valkretsen med högsta jämförelsetalet 
får mandat 2, varefter denna valkrets jämförelsetal delas 
med 1,4 osv till dess alla övriga mandat har fördelats. 
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  Kapitel 7 - Kårstyrelse 

7:1 Befogenheter Kårstyrelsen företräder Consensus mellan 
fullmäktigesammanträden och handhar, i överensstämmelse 
med Consensus styrdokument samt av fullmäktige fattade 
beslut, den omedelbara ledningen av Consensus verksamhet. 

7:2 Sammansättning Kårstyrelsen består av 9 personer. Följande ledamöter skall 
finnas i styrelsen: 

1. Kårordförande 
2. Vice kårordförande 
3. Utbildningsutvecklare 
4. Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar 
5. Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar  
6. Fyra stycken övriga ledamöter varav en 

mötesordförande 
 

7:3 Sammanträden Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens 
mötesordförande. Rätt att begära utlysande av 
kårstyrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. 

7:4 Kallelse Kallelse, föredragningslista och samtliga till mötet hörande 
handlingar skall tillhandahållas samtliga med närvarorätt 
minst tre dagar före sammanträdet. 

7:5 Närvaro-, yttrande-
, förslags- och 
rösträtt 

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer 
styrelsens ledamöter. Om styrelsen i särskild fråga ej 
beslutar annorlunda gäller följande: 

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer Consensus 
handläggare, utvecklare, revisorer, valberedningens 
ordförande samt sektionsordförande.  

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer av 
fullmäktige eller kårstyrelsen vald funktionär vid fråga som 
rör dennes verksamhetsområde. 

Enskild kårmedlem som väckt fråga hos styrelsen äger rätt att 
föredra sitt ärende. 

Kårstyrelsen kan bevilja annan person närvaro- och 
yttranderätt om så bedöms lämpligt. 

7:6 Beslutsförhet Kårstyrelsen är beslutsför om fem ledamöter, varav en utgörs 
av styrelsens mötesordförande, kårordförande eller vice 
kårordförande, är närvarande.  
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Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller högsta 
antalet röster. Vid lika röstetal gäller som styrelsens beslut 
den mening som biträdes av kårordförande. Är 
kårordförande frånvarande gäller den mening som biträdes 
av vice kårordförande. Vid personval skiljer dock lotten. 

7:7 Beslut i akut fråga Consensus presidium, vilket utgörs av kårordförande och vice 
kårordförande, har rätt att gemensamt fatta beslut i 
brådskande ärenden då kårstyrelsen ej kan sammanträda. 
Beslut skall anmälas på närmast efterkommande 
kårstyrelsemöte. 

7:8 Protokoll Protokoll skall färdigställas och justeras inom två veckor från 
respektive sammanträde och snarast därefter finnas 
tillgängligt på Consensus kontor på campus US, tillställas 
samtliga kallade, samt anslås på Consensus hemsida. 

7:9 Kårstyrelsens 
åligganden 

Det åligger kårstyrelsen: 

att bereda ärenden som skall behandlas på fullmäktiges 
sammanträden. 
att inför fullmäktige ansvara för Consensus ekonomi. 
att fatta beslut om vem eller vilka som sköter Consensus 
bokföring och andra finansiella tjänster. Vem eller vilka dessa 
är ska meddelas fullmäktige på nästkommande möte. 
att verkställa av fullmäktige fattade beslut. 
att efter avslutat verksamhetsår upprätta 
verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning samt 
att föredra dessa på fullmäktiges granskningsmöte. 
att varje verksamhetsår tillhandahålla valberedningen en 
aktuell rekryteringsplan, innehållande en arbetsbeskrivning 
för de poster som skall föreslås av denna. 
att inför nästkommande verksamhetsår upprätta förslag till 
verksamhetsplan som kommande styrelse skall arbeta efter. 
att driva, och kontinuerligt rapportera till fullmäktige 
angående, den verksamhet som fastslagits i verksamhetsplan 
för aktuellt verksamhetsår. 

7:10 Consensus 
presidium 
åtaganden 

Det åligger Consensus presidium 

att representera Consensus och föra dess talan. 
att handha Consensus stadgar och tillse att dessa är aktuella. 
att handha Consensus arkiv.  
att leda och övervaka det operativa arbetet inom Consensus. 
att besluta om funktionärers resor i samband med för 
Consensus angelägna ärenden. 
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att leda och övervaka arbetet inom kårstyrelsen. 
att övervaka handläggarnas och arbetsgruppernas arbete. 
att tillse att av kårstyrelsen fattade beslut verkställs. 
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  Kapitel 8 - Handläggare 

8:1 Befogenheter Consensus handläggare bereder inom sitt 
verksamhetsområde frågor som skall behandlas av 
kårstyrelsen samt verkställer av kårstyrelsen och fullmäktige 
fattade beslut. Inom sitt verksamhetsområde har 
handläggarna rätt att bedriva egen verksamhet, då den inte 
strider mot styrdokument eller annat beslut fattat av 
kårstyrelse eller fullmäktige. 

8:2 Handläggare Consensus handläggare utgörs av: 

1. Marknadsföringsansvarig 
2. Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa 
3. Caféchef 
4. Mottagningssamordare 
5. Internationellt ansvarig  
6. Pubchef 

Kårstyrelsen kan interimistiskt tillsätta nya handläggare och 
definiera verksamhetsområde fram till nästa ordinarie 
fullmäktigesammanträde, då handläggarens verksamhet skall 
granskas och eventuellt inskrivas i styrdokumenten. 

Internationellt ansvarig anställs och arvoderas av Medfak 
International men ges handläggarstatus i Consensus. 

8:3 Ansvarighet Handläggarna ansvarar för sin verksamhet inför kårstyrelsen. 
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  Kapitel 9 - Utskott 

9:1 Ändamål Varje utskott ska, inom sitt ämnesområde, vara ett forum för 
samverkan mellan Consensus och de sektioner som 
Consensus har slutit sektionsavtal med. Dessa sektioner har 
rätt att vara representerade av en person i varje utskott och 
varje sektion utser själv respektive representant. Vidare ska 
utskottet, inom det egna ämnesområdet, utgöra en viktig del 
av Consensus verksamhet. 

9:2 Uppdrag Utskotten driver, med utgångspunkt i verksamhetsplan för 
innevarande verksamhetsår, frågor inom sitt 
verksamhetsområde. Dessutom bereder utskotten frågor 
som skall behandlas av kårstyrelsen samt verkställer av 
kårstyrelsen fattade beslut. 

9:3 Utskott Consensus utskott är: 

1. Sektionsordförandeutskottet 
2. Utbildningsutskottet 
3. Studiesociala utskottet 
4. Arbetsmiljöutskottet 
5. CARMA-utskottet 
6. Internationella utskottet 

Kårstyrelsen kan interimistiskt inrätta utskott, och definiera 

verksamhetsområde, sammansättning och beslutanderätt, så 

länge denna ej inskränker på fullmäktiges beslutanderätt, 

fram till nästa ordinarie fullmäktigesammanträde, då 

utskottets verksamhet skall granskas. 

9:4 Utskottens 
skyldigheter 

Utskotten ansvarar för sin verksamhet inför kårstyrelsen.  

9:5 Närvarorätt  Utskotten kan bevilja person närvaro-, yttrande- och 

förslagsrätt. 
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  Kapitel 10 - Sektioner och valkretsar 

10:1 Sektion/valkrets Sektion är en sammanslutning av Consensus medlemmar 
inom en eller flera utbildningslinjer och/eller kurser vid 
Medicinska fakulteten. Consensus knyter sektionsavtal för 
valkretsen med sektioner. 

En valkrets består av de studenter som läser på ett 
utbildningsprogram och för utbildningsprogrammet 
huvudämnesspecifika kurser vid Medicinska fakulteten. 

En medlem äger endast rösträtt i en valkrets. Rösträtten 
tillfaller den valkrets där medlemmen läser flest poäng. 

10:2 Uppdelning Följande sektioner verkar vid Medicinska fakulteten vid 
Linköpings universitet: 

Arbetsterapeutsektionen (AT) 
Biomedicinska analytiker-sektionen (BMA) 
Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten i Linköping 
(Domfil) 
Logopedsektionen (LOG) 
Medicinska Föreningen vid Linköpings Universitet. (MF) 
The Section for Experimental Biomedicine 
Fysioterapeutsektionen (FT) 
Sjuksköterskesektionen i Linköping (SSK-L) 
Sjuksköterskesektionen i Norrköping (SSK-N) 

Consensus fullmäktige äger rätt att genom stadgeändring 
godkänna uppdelning, sammanslagning respektive 
upplösning av sektioner, samt inträde av nya sektioner. 

10:3 Medlemskap i 
sektion 

Medlemskap i sektion innebär medlemskap i Consensus. 

10:4 Organisation Consensus sektioner ska vara lustgodkända. 

10:5 Valmöte Det åligger varje sektion att inför nästkommande 

verksamhetsår anordna val av kårfullmäktigeledamöter samt 

suppleanter till dessa att representera sina respektive 

valkretsar. Rösträtten på valmötet skall regleras i sektionens 

stadgar på ett demokratiskt sätt så att rösträtt på ett direkt 

eller representativt sätt tillfaller alla kårmedlemmar som 

ingår i sektionens valkrets. 
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Vid frånfall av fullmäktigeledamot, träder suppleant in som 

ordinarie ledamot. Eventuellt fyllnadsval sker på det sätt 

valkretsen beslutat. 

10:6 Sektionsavtal Sektionsavtal utformas i sektionsordförandeutskottet i 

samråd med samtliga utskott. Sektionsavtalet fastslås i 

fullmäktige och tecknas med respektive sektionsordförande. 

10:7 Protokoll Beslutsprotokoll skall föras vid sektionsmöten och 

sektionsstyrelsemöten. 

10:8 Beslut Consensus fullmäktige kan undanröja beslut fattat av sektion, 

som uppenbart strider mot Consensus ändamål, mot 

Consensus stadga eller mot beslut fattade av Consensus 

fullmäktige. 
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  Kapitel 11 - Ekonomi och firmateckning 

11:1 Disponibla medel Kårstyrelsen beslutar om utbetalningar som skall göras i 
överensstämmelse med fastställd budget, och förfogar per 
verksamhetsår, som disponibla medel, över maximalt 5 % av 
årsomslutningen. 

11:2 Förvaltning av 
medel 

Consensus och fondernas medel skall placeras på ett etiskt 
försvarbart sätt. Förändrad sparform bestäms av fullmäktige 
efter förslag från styrelsen. 

11:3 Firmatecknare Kårordförande samt vice kårordföranden tecknar Consensus 

firma var för sig. Kårstyrelsen kan genom fullmakt tilldela 

enskilda eller juridiska personer teckningsrätt till Consensus 

tillgångar i syfte att utför finansiella tjänster. Kårstyrelsen kan 

även i särskilda fall utse speciell firmatecknare. 

11:4 Den ekonomiskt 
ansvariges 
åliggande 

Ekonomiskt ansvarig är vice kårordförande fram till dess att 

Consensus fullmäktige beslutas annorledes. 

Det åligger den ekonomiskt ansvarige: 

att tillse att löpande bokföring och ekonomisk förvaltning 
utförs. 
att fortlöpande rapportera till styrelsen och fullmäktige.  
att ansvara för upprättandet av budgetförslag. 
att tillse att räkenskapsår avslutas och lägga fram dessa till 
fullmäktige för beslutande om ansvarsfrihet för föregående 
styrelse. 

12:5 Indragning av 
sektionsersättning 

Om sektion inte uppfyller de åtaganden som avtalats i 

sektionsavtalet, har kårstyrelsen rätt att annullera 

utbetalning av avtalsreglerad sektionsersättning. Vid tvist om 

utbetalning av avtalsreglerad sektionsersättning avgörs 

frågan slutgiltigt av dekanus vid Medicinska fakulteten, eller 

person som dekanus utser. 
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  Kapitel 12 - Revision och ansvarsfrihet 

12:1 Revisorer Consensus revisorer skall vara myndiga och kan ej inneha 
andra uppdrag eller vald post inom Consensus. 

Consensus revisorer utgörs av en sakrevisor och en 
ekonomisk revisor. Den ekonomiska revisorn ska vara 
auktoriserad. 

12:2 Revisors åliggande Kårstyrelse med utskott och de funktionärer som är valda av 
fullmäktige eller kårstyrelse granskas av sakrevisor med 
avseende på verksamheten och dess förenlighet med 
Consensus styrdokument samt fullmäktiges beslut. 

Räkenskaper och förvaltning för kårstyrelse med utskott 
granskas av den ekonomiska revisorn. 

Det åligger revisorerna att avsluta sin granskning för 
föregående verksamhetsår och över den företagna 
revisionen avgiva berättelse. Sådan berättelse skall även 
innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda organ 
och funktionärer. 

12:3 Revisors 
rättigheter 

Revisorerna skall av styrelsen löpande tillställas protokoll och 

övriga handlingar som berör de delar av Consensus 

verksamhet de har i uppdrag att granska. Bokslut och 

verksamhetsberättelse skall tillställas revisorerna senast sex 

veckor före fullmäktiges granskningsmöte. 
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  Kapitel 13 – Stadgeändring 

13:1 Stadgeändring Stadgeändringsförslag lägges i form av motion eller 
proposition till fullmäktige. 

Ändringsförslaget skall behandlas vid ett 
fullmäktigesammanträde. För beslut fordras minst två 
tredjedelars majoritet av antalet tillsatta mandat.  

13:2 Ändring av 
Consensus 
ändamål 

För ändring i Consensus ändamål krävs det att beslut fattas 
med fem sjättedelars majoritet av antalet tillsatta ledamöter, 
dock minst 15 ledamöter, vid två fullmäktigemöten vid två 
skilda mandatperioder. 

13:3 Beslut om 
stadgeändring för 
särskilda 
paragrafer 

Särskilda paragrafer innefattar samtliga paragrafer under 

kapitlen: 

1. Stadgeändring 
2. Kårupplösning och kårsammanslagning 
3. Undanröjande av beslut 
4. Stadgetolkning 

För stadgeändring krävs likalydande beslut med minst tre 

fjärdedelars majoritet vid två fullmäktigemöten med minst 

en månads mellanrum. 

I brådskande fall kan stadgeändring göras med omedelbar 

verkan, ifall fullmäktige enhälligt bifaller den lydelse som 

föreslagit i propositionen, motionen eller styrelseyttrandet 

över motionen, förutsatt att det antagna förslaget varit 

fullmäktigeledamöter tillhanda minst sju dagar före mötet. 

13:4 Noter och 
förtydliganden 

Till dessa stadgar kan fogas förtydliganden i form av noter. 

Beslut om dessa fattas av kårstyrelsen. 
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  Kapitel 14 - Kårupplösning och kårsammanslagning 

14:1 Beslut om 
kårupplösning 

Upplösning av Consensus går till enligt följande: 

1. Kårstyrelsen lägger proposition om detta i 
kårfullmäktige, som bordlägger frågan och remitterar 
frågan vidare till sektionerna. Sektionerna utlyser 
extrainsatt valmöte i samtliga valkretsar. 

2. Samtliga valmöten måste anta propositionen med 
minst fem sjättedelars majoritet. 

3. Om så sker utlyser kårstyrelsen extra 
fullmäktigesammanträde och öppnar propositionen 
igen. Kårfullmäktige måste med minst fem 
sjättedelars majoritet av antalet stadgade ledamöter 
anta propositionen för att Consensus skall anses vara 
upplöst. 

4. Beslut om fördelning av likvida medel och tillgångar 
efter gäldande av utestående skulder fattas av 
kårfullmäktige. Tillgångarna kan dock ej gå till något 
som står i strid med Consensus ändamål och 
intentioner. 

 

14:2 Beslut om kår-
sammanslagning 

Consensus kan ej sammanslås med kår eller organisation som 
ej tillvaratar Consensus ändamål och intentioner. 

Sammanslagning med annan kår eller organisation går till 
enligt följande: 

1. Kårstyrelsen lägger proposition om detta i 
fullmäktige, som bordlägger frågan och remitterar 
frågan vidare till sektionerna. Sektionerna utlyser 
extrainsatt valmöte i samtliga valkretsar. 

2. Samtliga valmöten måste anta propositionen med 
minst fem sjättedelars majoritet. 

3. Om så sker utlyser kårstyrelsen extra 
fullmäktigesammanträde och öppnar propositionen 
igen. Kårfullmäktige måste med minst fem 
sjättedelars majoritet av antalet stadgade ledamöter 
anta propositionen för att sammanslagning ska kunna 
ske. 
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  Kapitel 15 – Stadgetolkning 

15:1 Tolkning Vid tvist om tolkningen av dessa stadgar äger fullmäktige rätt 
att hänskjuta frågan till dekanus för Medicinska fakulteten. 
Intill dess dekanus avgjort frågan gäller kårstyrelsens 
tolkning. 
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Motion gällande förändrad struktur av fullmäktige  
 

 
För att ta StuFF närmare studenterna, skapa större transparens samt värna om den demokratiska 
processen föreslår Förenade Filosofers Initiativ att fullmäktige för StuFF i nuvarande form läggs ner 
och ersätts av ett fullmäktige bestående av representanter från vardera sektions föreningsstyrelse, med 
en röst per sektionsförening. 
 
Med sektionsförening skall förstås sektionsförening som av StuFF erhållit sektionsföreningsstatus. 
 
För vidare utveckling av problematiken över nuvarande fullmäktige sammansättning och för 
föreslagen lösning, se bifogad bilaga 1. 
  
Eftersom detta är ett större ingrepp i StuFF:s verksamhet föreslås att arbetet sker löpande med start 
omgående, och vara avslutat i god tid innan verksamhetsåret 21/22 startar. 
 
Därmed föreslås fullmäktige besluta att:  

• Ändra i StuFF:s stadgar på sådant sätt att framtida fullmäktige består av representanter från 
föreningarna på LiU, med föreningar förstås sådana föreningar som tillgivits föreningsstatus 
av StuFF. 

• Ta fram arbetsgrupp som skall implementera stadgeförändringen i praktiken. 

• Omgående, dock senast under verksamhetsåret 20/21 ändra i avtalen med föreningarna, så att 
det av dessa framgår att föreningarna har ansvar att via sina valprocesser utse en ledamot till 
fullmäktige för verksamhetsåret 21/22. 

  
Till denna motion finnes 2 bilagor 

• Bilaga 1 Förtydligande för motion gällande förändrad struktur av fullmäktige 
• Bilaga 2 Consensus stadgar_reviderade_2019-05-16 

  
Förenade Filosofers Initiativ 
Linköping den 31 januari 2020 
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