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Tid:  Måndagen den 6 april, kl. 10:00 – 11:00 

Lokal: Zoom, Digitalt 

Närvarande: Anika Ernvik, Josefin Stoor, Kim Axelsson, Petter Palmqvist, Tone Wernersson, 

Policarpio Bernerstedt, Natalia Tomczyk 

Även kallade:  Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl. nr 

1. 1 Mötets öppnande 
Vice kårordförande Anika Ernvik öppnade mötet kl. 10:00 

 

2. 2 Val av mötessekreterare 
Beslutades: att välja Tone Wernersson till mötessekreterare 

 

3. 3 Val av justeringsperson 
Beslutades: att välja Natalia Tomczyk till justeringsperson 

 

4. 4 Adjungeringar 
Punkten lämnades utan åtgärd 

 

5. 5 Godkännande av föredragningslistan 
Beslutades:  

• Att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

5 SM12-19/20 

6. 6   Föregående mötesprotokoll 
Punkten lämnades utan åtgärd 

 

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) Alkohol och narkotikapolicy 
Föredragare: Natalia Tomczyk 

 
Beslut:  

• Att godkänna propositionen i sin helhet 

10a SM13-19/20 

11. 1 Övriga beslutspunkter  

a.  a) Instruktioner för studentenheten 
Föredragare: Kim Axelsson 
 
Beslut: 

• Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet 

11a SM13-19/20 

12. 2 Diskussionspunkter 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

13. 3 Övriga frågor 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

14. 4 Nästa möte 
Punkten lämnas utan åtgärd. 

 

15. 5 Mötets avslutande 
Vice kårordförande Anika Ernvik avslutade mötet kl. 10:05 

 

 

Undertecknas av 

 
 
 

  

Anika Ernvik Tone Wernersson 
 

Natalia Tomczyk 
 

Vice kårordförande Sekreterare Justeringsperson 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 
  
 

 

 

Beslutsförslag om den reviderade Alkohol- och drogpolicyn 

 

Den nuvarande Alkohol- och drogpolicyn var senast reviderad 2017. Därför har det i år blivit dags 
att se över dokumentet för att hålla det aktuellt.  

De revideringar som har gjorts är för att korrigera vissa felaktigheter, exempelvis definierades droger 
som ”preparat som i svensk lag klassats som olagliga.” vilket i så fall bland annat hade inkluderat kaffe. 
Dessutom ändrades formuleringen där man istället för att använda ordet ”droger” har valt att byta ut 
den till ”narkotika” då det bättre stämmer överens med de preparat som åsyftas och gör dokumentet mer 
enhetligt med andra policydokument så som exempelvis Mottagningspolicyn.  

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Lägga fram propositionen till Fullmäktige enligt bilaga   

• Ge Natalia Tomczyk rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Natalia Tomczyk 
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Proposition rörande Alkohol- och drogpolicy 

 

Den nuvarande Alkohol- och drogpolicyn var senast reviderad 2017. Därför har det i år blivit dags 
att se över dokumentet för att hålla det aktuellt.  

De revideringar som har gjorts är för att korrigera vissa felaktigheter, exempelvis definierades droger 
som ”preparat som i svensk lag klassats som olagliga.” vilket i så fall bland annat hade inkluderat kaffe. 
Dessutom ändrades formuleringen där man istället för att använda ordet ”droger” har valt att byta ut 
den till ”narkotika” då det bättre stämmer överens med de preparat som åsyftas och gör dokumentet mer 
enhetligt med andra policydokument så som exempelvis Mottagningspolicyn.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Ersätta ”Alkohol- och drogpolicy” med den bifogade ”Alkohol- och narkotikapolicy”  

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Natalia Tomczyk 
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Alkohol- och narkotikapolicy 

Policyns bakgrund och syfte 
Linköpings universitet har en stark tradition av ett rikt studentliv och en god studiesocial miljö, vilket 
StuFF värnar om. För att kunna upprätthålla och förbättra studenternas vardag, samt för att StuFF 
ska kunna vara en ansvarstagande organisation med gott anseende, krävs dock vissa förhållningsregler 
kring alkohol och narkotika som kan vara inslag i studentlivet. Syftet med denna policy är att skapa 
förutsättningar för arbetet med ett mer inkluderande studentliv samt reglera hur kåren bör förhålla sig 
till alkohol och narkotika 

Narkotika definieras här som preparat som är narkotikaklassade, faller under Sveriges 
narkotikalagstiftning och är ej ordinerade av läkare. Alkohol definieras här som berusningsdryck 
innehållande högre procenthalt än 2,25. 

Grundsyn 
StuFF ska verka för ett sunt förhållningssätt till alkohol bland studenter. Även om alkohol är ett vanligt 
förekommande inslag i studentlivet ska fokus i kårens arrangemang aldrig vara på berusning, och 
alkoholfria alternativ ska alltid finnas tillgängliga. 

Gällande narkotikaanvändning förespråkar StuFF att svensk lag ska följas, och om en deltagare på ett 
kåranknutet arrangemang nyttjat narkotika anser StuFF att det är arrangörens skyldighet att vidta 
lämpliga åtgärder. 

Alkoholkultur i studentlivet 
Syftet med StuFFs alkoholarbete är att skapa en hälsosam alkoholkultur, både inom kåren men också 
bland alla studenter på Linköpings universitet. StuFF anser att alkoholen inte behöver stå i fokus och 
menar att det är essentiellt för ett inkluderande och bra studentliv att ingen någonsin känner sig 
tvungen eller pressad att dricka. StuFFs målsättning är att det ska ses som oladdat att välja att inte 
dricka alkohol och att det alltid i alla sammanhang där alkohol förekommer ska finnas alkoholfria 
alternativ, som dessutom ska vara likvärdiga. 

Kåren ska arbeta för att aktivt förändra rådande mönster och normer kring alkohol, både genom aktiva 
insatser och i vardagsarbetet. Delaktighet i studentlivet ska inte komma med alkoholkonsumtion som 
villkor, utan det ska handla om ett fritt val som görs. I och med att rådande norm i mångt och mycket 
premierar alkoholkonsumtion krävs det stödinstanser för att premiera alkoholfrihet. Det innebär inte 
att StuFF per definition är emot alkoholkonsumtion, utan istället betyder det att kåren ser ett behov 
av att stötta alkoholfria alternativ. 
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Avtalspartners 
När StuFF knyter avtal med olika parter ska frågor gällande alkohol och droger regleras i dessa om så 
är lämpligt och aktuellt. I avtal med arrangörer av mottagning måste dessa även acceptera 
mottagningspolicyn där studentkårernas syn på alkohol och icke föreskrivna narkotiska preparat också 
tas upp. 

Representation och konferenser 
Representation används här som ett samlingsbegrepp för de middagar, sittningar och liknande 
tillställningar som förekommer inom ramen för arbetet där representanter från StuFF kan förväntas 
delta. 

Extern representation syftar på arrangemang som arrangeras av StuFF men som riktar sig till en eller 
flera personer utanför organisationen. Intern representation syftar på arrangemang som riktar sig till 
kårens egna medlemmar samt studenter inom StuFFs ansvarsområde. 

All representation ska anknyta till StuFFs verksamhet och hållas på en rimlig nivå i förhållande till 
syfte och deltagarkrets. 

Gåvor får inte utgöras av alkoholhaltiga drycker, utom i undantagsfall då det ska finnas synnerligen 
goda skäl till avsteg från regeln. 

Vid representation får alkoholhaltiga drycker såsom de tidigare definierats inte betalas med kårmedel, 
utom i undantagsfall. I dessa undantagsfall får ingen dryck starkare än alkohol med 15 volymprocent 
bekostas med kårmedel. Likvärdiga alkoholfria alternativ ska dessutom alltid finnas tillgängliga. 

Kårens verksamma ska inte bli redlöst berusade och mista sitt goda omdöme under någon form av 
representation. 
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För att studentenhetens roll inom styrelsen och internt i enheten, likt sektionsenheten ska ha ett 
tydligt syfte, en sammansättning och arbetsuppgifter så har studentenheten gemensamt tagit fram en 
instruktion med det syftet. Instruktionerna kommer bidra till att underlätta både vårt arbete och våra 
efterträdare. Instruktionen har haft sektionsenhetens instruktion som utgångspunkt. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Fastställa instruktionen i sin helhet 

• Ge Studentenheten rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Kim Axelsson 
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Studentenheten är den del av StuFFs styrelse som arbetar med frågor rörande de studenter som 
faller under StuFFs ansvarsområde, med fokus på utbildning, arbetsmiljö och Lika Villkor. 

Skapa samspel och kontinuitet i frågor gällande studenters rättigheter och skyldigheter i frågor som 
studentärenden, samt bidra till informationsspridning om utbildnings - och arbetsmiljöfrågor. 

Enheten består av de poster som har studentnära verksamhet. I detta fall är det Studentombud 
Utbildning Filosofisk fakultet (SUF), Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU) och 
Studentombud Arbetsmiljö och Lika Villkor (SAL). Ansvaret för att sammankalla till möten roterar 
enligt överenskommelse. 

Enhetens huvudsakliga uppgift är att ta fram rutiner gällande ärendehantering samt 
ställningstagande i studentnära frågor. Detta är ett arbete som görs genom diskussioner utifrån lagar 
och regelverk, samt StuFFs interna dokument.  
 
Utöver detta ska enheten: 

• Hålla sig uppdaterade om vad som händer på program och kurser inom StuFFs 
ansvarsområde 

• Sprida information gällande studenternas rättigheter och skyldigheter 

• Se över och diskutera gränsdragningen mellan posterna vad gäller utbildnings-, arbetsmiljö- 
samt Lika Villkors-frågor 

Enheten har ingen skyldighet att föra protokoll, men rekommenderas att föra interna 
minnesanteckningar. 

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