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Tid:  Måndagen den 4 september, 10.00-11.00 

Lokal: Slagsidan, Kårallen 

Närvarande: Sofia Ritenius, Anika Ernvik, Frida Myrén, Emma Linder, Josefin Stoor, Leo 

Karlsson, Tone Wernersson, Policarpio Bernstedt 

Även kallade:  Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl. nr. 

1. 1 Mötets öppnande 
Kårordförande Sofia Ritenius öppnade mötet kl. 09:02 

 

2. 2 Val av mötessekreterare 
Beslutades: att välja Anika Ernvik till mötessekreterare 

 

3. 3 Val av justeringsperson 
Beslutades: att välja Tone Wernersson till justeringsperson 

 

4. 4 Adjungeringar 
Punkten lämnades utan åtgärd 

 

5. 5 Godkännande av föredragningslistan 
Beslutades:  

• Att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

5 SM02-19/20 

6. 6   Föregående mötesprotokoll 
Beslutades: att lägga SM01 till handlingarna 

 

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

 

8. 8 Presidiebeslut 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

 

9.  Beslut per capsulam 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

10. 1

0 

Propositioner och motionssvar 
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 a)  
Föredragare: Emma Linder 

 
Beslut:  

• Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet. 

10a SM02-19/20 

 b)  
Föredragande Emma Linder 
 
Beslut: 

• Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet. 

10b SM02-19/20 

 c)  
Föredragande Frida Myrén 
 
Beslut: 
Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet. 

10c SM02-19/20 

11. 1 Övriga beslutspunkter 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

12. 2 Diskussionspunkter 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

13. 3 Övriga frågor 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

14. 4 Nästa möte 
Måndagen den 9 september 2019 kl. 10:00 

 

15. 5 Mötets avslutande 
Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl. 09:10 

 

 

Undertecknas av 

 
 
 

  

Sofia Ritenius Anika Ernvik 
 

Tone Wernersson 
 

Ordförande Sekreterare Justeringsperson 
 
 
 
  

Anika Ernvik (May 19, 2020 14:05 GMT+2)

AEAE

Tone Wernersson (May 19, 2020 14:15 GMT+2)
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

Beslutsförslag om ändring av HP-punkt 

 

När vi skulle strukturera och planera arbetet med studenter på fristående kurs och mastersprogram 
utan sektionstillhörighet insåg vi att arbetet kring detta är större än de två HP-punkter som fanns 
inlagda i Handlingsplanen 19/20. Vi hittade även två gamla utredningar kring detta och skulle nu 
vilja ta fram en långsiktig plan och struktur för hur StuFF ska hantera dessa studenter i framtiden. 
 
Därför föreslås styrelsen besluta att 

• Lägga fram bifogad proposition till FUM 

• Ge Josefin och Emma rätt till redaktionella ändringar. 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Emma Linder 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 
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Proposition om ändring av HP-punkt 

 

Vi i styrelsen har insett att arbetet med HP-punkterna Frikurser och mastersprogram och Utreda intresse 
för mottagningen är större än bara de två punkterna. StuFF behöver ta ett bredare och mer långsiktigt 
tag om studenter på fristående kurs och Masterprogram utan sektionstillhörighet. Vi har tagit del av 
tidigare års utredningar kring dessa problem och insett att StuFF måste ta fram en struktur för att 
slippa att vart femte år göra en ny utredning om hur kåren ska hantera dessa studenter. 
 
Därför föreslås fullmäktige besluta att 

• Ta bort punkterna Frikurs och mastersprogram och Utreda intresse för mottagning ur 
Handlingsplanen 19/20 

• Lägga till punkten Fristående kurs och mastersprogram utan sektionstillhörighet i 
Handlingsplanen 19/20 

• Ge Styrelsen rätt till redaktionella ändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Styrelsen genom Emma Linder 
 
  

AE TW

Emma Linder (May 19, 2020 18:16 GMT+2)
Emma Linder

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAuvjWRx4VQwfVV6o8zM8CZKV61zI45Ejg
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAuvjWRx4VQwfVV6o8zM8CZKV61zI45Ejg
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAuvjWRx4VQwfVV6o8zM8CZKV61zI45Ejg
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAuvjWRx4VQwfVV6o8zM8CZKV61zI45Ejg


 

 

 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

Fristående kurs och mastersprogram utan sektionstillhörighet  
 
Det är idag en svårighet för StuFF att nå ut till studenter på fristående kurser samt mastersprogram 
utan sektionstillhörighet. Under verksamhetsår 07/08 och 13/14 gjordes utredningar om fristående 
kurser och mastersprogram för att hitta en lösning. Verksamhetsår 16/17 genomfördes även en 
utredning om StuFF skulle ha ett eget utskott som anordnar mottagning för studenter på fristående 
kurs. Utredningarna i sig har varit grundliga och tydliga, men har inte lett fram till ett långsiktigt 
hållbart arbete då vi elva år senare har samma problem med att nå ut till dessa studenter och att vi 
inte har möjlighet att ge dem en mottagning.  
 
Med grund i de tidigare utredningarna vill StuFF under verksamhetsåret 19/20 ta fram en långsiktig 
plan för hur StuFF ska hantera dessa studenter och få in det som en del av organisationen. En del av 
den långsiktiga planen är att lägga in fortsatt utvecklingsarbete som en punkt i verksamhetsplanen 
framöver. Det är viktigt för kåren att dessa studenter vet om att StuFF finns och att de vet om sina 
rättigheter. Arbetet kommer även innebär att StuFF kommer att uppmuntra fler sektioner att knyta 
an fler frikursstudenter. För att sektionernas arbete ska fungera behöver de få verktyg för att de ska 
kunna lyckas med sitt uppdrag. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

● Knyta an fler mastersprogram och fristående kurser till redan existerande sektioner 

● Granska och utveckla strukturen för hur StuFF når ut till frikursstudenter 

● Utreda intresset och möjligheterna att ge fler frikursstudenter en mottagning 

• Ta fram en långsiktig plan för hur StuFF ska hantera frikursstudenter och studenter på 
mastersprogram utan sektionstillhörighet. 
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Beslutsunderlag om budgetrevidering 

 
Vi behöver göra en budgetrevidering för att kunna hålla i utbildningsveckan. Vi vill ta 5000 kronor 
från utbildningsutskottets pengar, då utskottet är vilande under 2019. De 5000 kronorna kommer att 
användas till utbildningsveckan samt övrig informationsspridning för utbildning under 
verksamhetsåret. 
 
Därför föreslås styrelsen besluta att 

• Lägga fram bifogad proposition till FUM 

• Ge Emma rätt till redaktionella ändringar 

 
 
 
__________________________ 

Emma Linder 
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Proposition om budgetrevidering för utbildning 

 
Under budgetpost 4420 finns det 7000 kronor för utbildningsutskottet och under budgetpost 4430 
finns 2000 kronor för informationsarbete för utbildningsområdet. Utbildningsutskottet är vilande 
under 2019 och även om utbildningsutskottet tas upp igen 2020 behöver de inte 7000 kronor fram 
till 30 juni. Utbildningsutvecklarna kommer hålla en utbildningsvecka vecka 42 och budgeten för 
informationsspridning är för liten för att räcka för utbildningsveckan samt för 
informationsspridning resten av året. 
 
Vi vill flytta 5000 kronor från budgetpost 4420 till 4430. Då kommer utbildningsutskottet har 2000 
kronor från 1 januari till 30 juni och arbetet med utbildningsveckan samt informationsspridning 
resten av året kommer ha en budget på totalt 7000 kronor. 
 
Därför föreslås fullmäktige besluta att 

• Flytta 5000 kronor från budgetpost 4420 till 4430 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

__________________________ 

Styrelsen genom Emma Linder 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

den 27 augusti 2019 

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

 

Vi vill inleda ett samarbetsavtal med Kårservice AB så att StuFF-medlemmar får 10 % rabatt på 

maten vid Kårservice lokaler och restauranger.  Denna kostnad beräknas landa på 38 000 kr 

totalt för läsåret 19/20.  Därför behöver vi revidera budgetpost 4002 – Rabatter 

festverksamhet, så att vi kan inleda detta samarbete.  Vi lägger till en 2000 kr marginal och 

döper om kontot till Rabatter Kårservice. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att 

• Lägga fram bifogad proposition till FUM 

• Ge Frida rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 
__________________________ 
Frida Myrén 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

den 27 augusti 2019 

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

 

Under budgetpost 4002 finns det 50000 kronor för festrabatter för StuFF-medlemmar. LinTek 

har inlett ett samarbetsavtal med Kårservice AB som ger deras medlemmar matrabatt på den 

mat som Kårservice tillhandahåller i deras restauranger. Detta samarbete är något som vi i 

styrelsen ser som bra studentnytta och vill därför inleda ett liknande samarbete med Kårservice 

AB. Om vi ingår i detta samarbetsavtal beräknas kostnaden för StuFF under läsåret 19/20 landa 

på 38000 kr, vilket ger medlemmar 10% rabatt på maten som Kårservice tillhandahåller.  Därför 

behöver vi revidera budgetposten 4002 – Rabatter för festverksamhet, så att den posten täcker 

kostnaden för detta samarbete. Vi vill också lägga till en marginal om 2000 kr. Den totala 

summan för budgeterad kostnad landar då på 90000 kr. Vi vill också döpa om budgetposten till 

Rabatter Kårservice då det inte längre är endast festrabatter som bekostas därifrån. 

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att 

• Ändra den budgeterade kostnaden för budgetpost 4002 från 50000 kr till 90000 kr 

• Ändra namnet på budgetpost 4002 från Rabatter för festverksamhet till Rabatter Kårservice 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

__________________________ 

Styrelsen genom Frida Myrén 
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