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Tid: Fredag den 1e februari 2019, 13:00-14:00 

Lokal: Wallenberg, Kårallen 

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

Även kallade: Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl.nr. 

 1.   Mötets öppnande  

 Mötet öppnades 13:00  

 2.  Val av mötessekreterare  

 Beslutades: att välja Patrik Nilsson till mötessekreterare   

 3.  Val av justeringsperson  

 Beslutades: att välja Hugo Samuelsson till justeringsperson  

 4.  Adjungeringar  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 5.  Godkännande av föredragningslistan 5 SM11-18/19 

 Att lägga till:  
Ny punkt 11b – Beslutsförslag sektionsnivåer  
Punkt 6: förgående mötes protokoll SM08,SM09 
Beslutades: 

• Att godkänna framvaskade föredragningslistan i sin helhet 

 

 6.  Föregående mötesprotokoll  

 SM08  
SM09 
Beslutades: Att lägga protokollen till handlingarna 
 

 

 7.  Rapporter och meddelanden från styrelsens ledamöter  

 Punkten lämnades utan åtgärd   

 8.  Presidiebeslut  

 Punkten lämnades utan åtgärd  
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 9.  Beslut per capsulam  

    

 10.  Propositioner och motionssvar  

    

 11.  Övriga beslutspunkter  

 a)  Fastställande av medlemsrekryteringsavtal 
Yrkande: Klara Bladh yrkar på att ändra dokumenttyp från 
"Medlemshanteringssystem" till "Avtal". 
 
 

Beslutades: Att godkänna enligt det framvaskade förslaget med yrkande 1.  

11a SM11- 18/19 

 b) Beslutsförslag om sektionsnivåer 
 
 
Beslutades: Att godkänna enligt förslag 
 

11b SM11- 18/19 

 12.  Diskussionspunkter  

 Punkten lämnade utan åtgärd  

 13.  Övriga frågor  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 14.  Nästa möte  

 Förslag: 8e Februari kl 10-12  
Beslutades:  Att godkänna enligt förslaget   

 

 15.  Mötets avslutande 
 
Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl 13:02 
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 Undertecknas av 
 
 

___________________ 

Sofia Ritenius 
Ordförande 

__________________ 

Patrik Nilsson 
Sekreterare 

____________________ 

Hugo Samuelsson  
Justeringsperson 

 

Sofia Ritenius (4 mar 2019)
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Patrik Nilsson (6 mar 2019)
Patrik Nilsson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 28 januari 2019 

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

 
  
 

 

 

Beslutsförslag rörande Medlemsrekryteringsavtal 

 

Det har blivit dags att tillsammans med sektionerna skriva på medlemsrekryteringsavtal för 

vårterminen 2019, men först kommer denna version behöva fastställas av styrelsen. De enda 

ändringarna som har gjorts är perioden avtalet avser i paragraf  1.2, att helårsmedlemskap under 

punkt 5 inte står med i vårens exemplar samt att utbetalningsdeadlinen är uppdaterad i paragraf  7. 

Med andra ord syftar alla ändringar till att göra avtalet up-to-date och är alltså inget som ändrar 

andemeningen över huvud taget. 

 

För kännedom finns det tankar kring hur detta avtal kan utvecklas i framtiden. Den första är att 

skapa blanka rader i de paragrafer som listar perioder och datum så att styrelsen inte behöver 

fastställa ändringar som bara avser perioden avtalet gäller, detta för att effektivisera styrelsens arbete. 

En annan fundering för framtiden är att ta mer inspiration av Consensus sektionsavtal som 

innefattar bland annat deras motsvarighet till StuFFs medlemsrekryteringsavtal och på ett tydligt och 

smidigt sätt samlar en stor del av överenskommelserna med sektionerna i samma avtal. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Att fastställa medlemsrekryteringsavtalet enligt bilaga 

• Att ge Mikael Hållander rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Mikael Hållander 
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Sidnummer 
1(4) 

Samarbetsavtal gällande medlemsrekrytering 

Rev 
2018-07-17 

Dokumenttyp 

Medlemshanteringssystem 

Dokumentansvarig 

VKO + SK 
Fastställs av 

Styrelsen 
 

 

_________ _________ 
StuFF Sektionen 

 

Medlemsrekryteringsavtal 

§1. Samarbetsavtal gällande medlemsrekrytering 

1.1. Samarbetsavtal mellan StuFF och [sektionens namn], nedan kallad Sektionen. 

1.2. Avtalet gäller vårterminen 2019. 

1.3. Vid förändrad medlemsavgift/medlemsskapskrav (se §5 och §6) under avtalsperioden skall 

nytt avtal skrivas.  

1.4. Sektionens bankuppgifter: 

1.4.1 Bank:                              

   

1.4.2 Clearingnummer: 

  

1.4.3 Kontonummer: 

   

1.4.4 PG-konto:                    

 

1.4.5 BG-konto:   

2. Avtalets syfte 

Detta samarbetsavtal reglerar ersättning för medlemsrekrytering och medlemshantering. 
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StuFF Sektionen 

 

3. StuFFs åtaganden 

3.1. StuFF ska samla in skriftligt samtycke om personuppgiftshantering från studenter vid köp 

av kår- och sektionsmedlemskap. 

3.2. StuFF ska tillgodose sektionen med medlemslistor för att kunna kontrollera 

kårmedlemskap samt göra medlemsutskick. 

3.3.  StuFF ska tillgodose sektionen med information om StuFF och StuFFs verksamhet som 

ska spridas vid medlemsrekrytering och informationskampanjer. 

3.4.  StuFF ska ersätta sektionen enligt överenskommen ersättningsnivå vid terminsslut.   

4. Sektionens åtaganden 

4.1. Sektionen ska aktivt värva medlemmar till StuFF och sektionen. 

4.2. Sektionen ska aktivt sprida information om StuFFs kärnverksamhet och varumärke enligt 

StuFFs instruktioner. 

4.3. Sektionen ska endast använda personuppgifterna till att kontrollera medlemskap samt i 

syftet att göra utskick till sektionsmedlemmar. 

4.4. Sektionen ska förvara och hantera personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 

GDPR. 

4.5. Sektionen ska inte dela personuppgifter till tredje part. Om sektionen har behov av att dela 

uppgifter med tredje part behöver ett separat avtal skrivas med StuFF där det framgår 

tydligt vilka personuppgifter som kommer delas, till vilken eller vilka parter och varför det 

är relevant att dela just de uppgifterna med den tredje parten i fråga. Det behöver också 

vara tydligt under vilken tidsperiod uppgifterna avses delas, hur de lagras under den tiden 

samt hur borttagningen av uppgifterna går till när det inte längre finns ett tydligt behov att 

lagra dem. 
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4.6. Sektionen får inte använda personuppgifter till andra ändamål än de ovan nämnda. 

4.7. Efter ett tillfälle då personuppgifter tilldelats av StuFF och använts enligt §4.3 ska sektionen 

radera medlemslistan. 

4.8. För att få hantera personuppgifter som StuFF delar med sektionen behöver ett 

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna upprättas och skrivas under. 

5. Medlemsavgifter 

Sektionen och StuFF tar under avtalsperioden ut följande medlemsavgifter: 

 

Medlemskap halvår 
StuFF: 150 kr 
Sektionen: 0 kr 

6. Ersättning för värvning av medlemmar 

Ersättning till Sektionen för varje erlagd medlemsavgift till kåren inom sektionens ansvarsområde 
utgår med följande: 

1. 10kr/medlem/termin om sektionen inte kräver att deras medlemmar också är medlemmar i 

StuFF. 

2. 30kr/medlem/termin om sektionen kräver att deras medlemmar också är medlemmar i 

StuFF, men sektionen har medlemsavgift (se §5). 

3. 50kr/medlem/termin om sektionen kräver att deras medlemmar också är medlemmar i 

StuFF, och sektionen inte har någon medlemsavgift (se §5). 

Ersättningsnivå: Sektionen har ersättningsnivå 3 

7. Utbetalning av medlemsavgifter 

Enligt detta avtal förbinder sig StuFF att betala ut de till StuFF inkomna sektionsmedlemsavgifterna 
samt ersättning enligt §6 senast 2019-07-31 för höstterminen. 
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Vid utebliven utbetalning åläggs härmed StuFF att betala ut en straffavgift på 100 kr per försenad 
utbetalning. 

8. Underskrifter 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna förfogar över varsitt. StuFF 
kommer lagra avtalet i enlighet med StuFFs arkiveringspolicy. 

   

Datum och ort  Datum och ort 

 

 

  

StuFFs representant  Sektionens representant 

 

 

  

StuFFs representant 
namnförtydligande 

 Sektionens representant 
namnförtydligande 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 28 januari 2019 

 
StuFF 
Kårallen, Universitetet  
Linköping  
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Beslutsförslag rörande Sektionsnivåer 

 

Sektionsenheten har suttit ned och utifrån sektionernas terminsrapporter försökt sätta rimliga 
sektionsnivåer för höstterminen 2018. Innan nivåerna kan anses beslutade och kan skickas ut till 
sektionerna behöver de dock fastställas av styrelsen. Enheten har tagit beslut enligt dokumentet 
Instruktioner för sektionsenheten där det om detta står: 
 

”Enheten ska sträva efter att ta beslut i konsensus, men då detta inte är möjligt avgörs det 
genom majoritetsbeslut. Vid oenighet rådfrågas kårordförande.” 

 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Att fastställa de föreslagna sektionsnivåerna. 

• Ge sektionsenheten rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Sektionsenheten genom Mikael Hållander 
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Sektionsenhetens förslag på sektionsnivåer 

 

Nedan visas sektionsenhetens förslag på sektionsnivåer för höstterminen 2018. 

 

Sektion Nivå enligt samarbetsavtalet 

AJF C-nivå 

ELIN C-nivå 

FLiNS C-nivå 

KogVet C-nivå 

LiUPhD Ingen (Pga utebliven terminsrapport) 

LiSa C-nivå 

LSEK C-nivå 

MiP C-nivå 

NLSek C-nivå 

PULS C-nivå 

SAKS C-nivå 

SeKeL Uppnådde inte grundnivå 

SKA A-nivå 

SKUM B-nivå 

Socionomsektionen C-nivå 

SSHF A-nivå 

StatLin A-nivå 

Stimulus C-nivå 
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