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Tid:  Måndagen den 21 oktober 2019, 10.00-11.00 

Lokal: Konferansrummer, Ryds Herrgård 

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

Axelsson, Leo Karlsson, Petter Palmqvist, Tone Wernersson, Policarpio 

Bernstedt 

Även kallade:  Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl. nr. 

1. 1 Mötets öppnande 
Kårordförande Sofia Ritenius öppnade mötet kl. 09:55 

 

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

 

3. 3 Val av justeringsperson 
Beslutades: att välja Petter Palmqvist till justeringsperson 

 

4. 4 Adjungeringar 
Punkten lämnades utan åtgärd 

 

5. 5 Godkännande av föredragningslistan 
Beslutades:  

• Att godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

5 SM04-19/20 

6. 6   Föregående mötesprotokoll 
Punkten lämnades utan åtgärd 
Beslutades: att lägga SM03 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: Sofia Ritenius 

 
Beslut:  

• Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet. 

10a SM04-19/20 

11. 1 Övriga beslutspunkter  

a.  a)  
Föredragare: Sofia Ritenius 

 
Beslut: 

• Att godkänna delegeringen av interpellationssvar till Sofia Ritenius 

11a SM04-19/20 

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 
Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl.10:00 

 

 

Undertecknas av 

 
 
 

  

Sofia Ritenius Anika Ernvik 
 

Petter Palmqvist 
 

Ordförande Sekreterare Justeringsperson 
 

Anika Ernvik (May 19, 2020 14:21 GMT+2)

AE

Petter Palmqvist (May 19, 2020 16:13 GMT+2)
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och 

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

 

      

 

Foodtrucks 

 
Den här frågan är ställd till personer i styrelsen som frågan ligger hos. 

 

Nuvarande läge 

I maj i år beslutade Linköpings universitet att inte förlänga kontrakten för foodtrucksen som stått 
vid Blå Havet. Motiveringen var att det var en stor mängd avfall vars hantering, och dess kostnad, 
universitet fick stå för. Beslutet togs negativt emot utav studenterna som har uppskattat det stora 
utbudet av mat vilket foodtrucksen stått för. Kritiken framfördes av studentkårerna innan sommaren 
på möten med universitet, där la kåren fram diverse lösningar som skulle möjliggöra att trucksen 
kunde stå kvar. Nu är det hösttermin och jag anser det vara av intresse att göra en statusrapport för 
läget då studenter vid LSEK, och även flera, fortfarande efterfrågar foodtrucks. 

 
Frågor att besvara: 

• Vad anser styrelsen 19/20 om beslutet att säga upp kontraktet med foodtrucksen? 
• Vad har sagts från universitets sida om frågan sedan sommaren? 
• Hur kommer kårstyrelsen jobba framåt för att bejaka studenters intressefråga om att ha ett 

stort matutbud på campus Valla? 

Erik Håkansson, Lärarlistan 
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Motion om framtagande av policy gällande avstängningar på samtliga kårhus  

 

 

Nästan varje helg är det evenemang på samtliga kårhus vid Linköpings Universitet. Evenemang som 

skapas av studenter, för studenter. Något som däremot är bristfälligt vid dessa arrangemang är 

underlag med tydliga riktlinjer för vilka handlingar som krävs för att en individ skall bli avstängd från 

kårhusen. I dagsläget är avstängningarna situationsbaserade, där det är upp till varje driftchef att avgöra 

vilka grunder som krävs för avstängning. Som en direkt följd av detta har exakt samma handling som 

begåtts av olika personer, fått olika konsekvenser. Konsekvensen har berott på vem som varit ansvarig 

den kvällen och på vilket kårhus. Att behandla personer olika för samma handling är inte rättvist och 

skapar oförutsägbarhet.  

 

StuFF är tillsammans med Lintek och Concensus ägare av Kårservice, som i sin tur bedriver samtliga 

kårhusens verksamhet. Kårerna behöver ta sitt ansvar gällande ovanstående och kräva att kårservice 

ska ta fram en policy gällande avstängning som säkerställer att behandlingen blir lika på samtliga 

kårhus. Liknande dokument finns tillgänglig på ett flertal andra Universitet och nationer landet över, 

i form av portnings-avstängningspolicy, där det tydligt framkommer vilka handlingar som krävs för 

att få en varning, gult eller rött kort eller liknande.  

 

Vi anser även att det är oärligt att alla studenter går runt ovetandes kring regler för avstängning och 

vad deras handlingar kan få för konsekvenser. Något som enkelt kan lösas genom att skapa en 

tillgänglig policy. Policyn ska vara ett underlag där det tydligt framkommer vilka regler, rutiner och 

riktlinjer det är som gäller vid en eventuell avstängning från kårhusen och vilka handlingar det är som 

krävs. Detta kommer bidra till att samtliga studenter och personal på kårhusen kommer veta vilka 

regler det är som gäller, vad de ska förhålla sig till samt att policyn kommer kunna agera som en mall 

för hanteringen av situationer som kan uppkomma. Policyn kommer att bidra till att alla, studenter 

och anställda, får en ökad förståelse kring avstängning samt säkerställa att en rättvis likabehandling 

sker för alla studenter på samtliga kårhus.  

 

 

Därför yrkar vi i Förenade Filosofers Initiativ på att:  

• Stuff skall arbeta för att Kårservice ska ta fram en policy som skall verka som underlag för 

rutiner och riktlinjer gällande avstängningar på samtliga kårhus.  

 

 

Förenade Filosofers Initiatv 

Linköping den 15 Oktober 2019 

 

 

 

AE PP

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZ3Kwp5ScLIT643bj57iTzloQi7BZExkS
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZ3Kwp5ScLIT643bj57iTzloQi7BZExkS
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZ3Kwp5ScLIT643bj57iTzloQi7BZExkS


StuFF protokoll SM04 1920
Final Audit Report 2020-05-19

Created: 2020-05-19

By: Kommunikatör StuFF (info@stuff.liu.se)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAZ3Kwp5ScLIT643bj57iTzloQi7BZExkS

"StuFF protokoll SM04 1920" History
Document created by Kommunikatör StuFF (info@stuff.liu.se)
2020-05-19 - 12:16:55 PM GMT- IP address: 213.80.110.147

Document emailed to Anika Ernvik (vko@stuff.liu.se) for signature
2020-05-19 - 12:19:55 PM GMT

Document emailed to Sofia Ritenius (ritenius@gmail.com) for signature
2020-05-19 - 12:19:55 PM GMT

Document emailed to Petter Palmqvist (sk@stuff.liu.se) for signature
2020-05-19 - 12:19:55 PM GMT

Email viewed by Anika Ernvik (vko@stuff.liu.se)
2020-05-19 - 12:20:48 PM GMT- IP address: 66.102.9.159

Document e-signed by Anika Ernvik (vko@stuff.liu.se)
Signature Date: 2020-05-19 - 12:21:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 213.80.110.147

Email viewed by Sofia Ritenius (ritenius@gmail.com)
2020-05-19 - 1:10:31 PM GMT- IP address: 66.102.9.147

Document e-signed by Sofia Ritenius (ritenius@gmail.com)
Signature Date: 2020-05-19 - 1:19:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 80.217.178.56

Email viewed by Petter Palmqvist (sk@stuff.liu.se)
2020-05-19 - 2:12:07 PM GMT- IP address: 66.102.9.159

Document e-signed by Petter Palmqvist (sk@stuff.liu.se)
Signature Date: 2020-05-19 - 2:13:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.229.131.121

Signed document emailed to Anika Ernvik (vko@stuff.liu.se), Sofia Ritenius (ritenius@gmail.com), Petter
Palmqvist (sk@stuff.liu.se), and Kommunikatör StuFF (info@stuff.liu.se)
2020-05-19 - 2:13:34 PM GMT


