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Datum:   onsdagen den 30 oktober 2019  

Tid kl 17:15 

Lokal: ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping 

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 19/20 

  
 

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på 
Förenade Filosofers initiativ    
Magnus Holm x 1-14c 
Hampus Jenå x  
Alicia Lihammar x  
Simon Pugliano x fr. 14 
Amanda Larsby x  
Victoria Nilsson x  
Cornelia Nuamu x  
Filip Lindevall x  
Agnes Alm x  
Sofia Fardmark x  
Aniara Ulfsdotter x  
Jessica Lindgren   
Emma Frid Eriksson x  
Emma Hjalmarsson x  
   
Lärarlistan   
Alfred Norén   
Anton Springmann   
Malin Grönroos x  
Henrik Bademo x  
Rasmus Wramner x  
Erik Håkansson   
Irma Hamzic   
   
Socialdemokratiska studenter   
Emilia Jonsson x fr. 14 
Anton Johansson x  
Sara Tegnlöv x  
Anton Karlsson x  
Henrik Svensson   
Frida Stark x  
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Punkt Ärende Handl. nr. 

1.  Mötets öppnande 
    Klara Bladh öppnar mötet 17.16 
 

 

2.  Justering av röstlängd 
    Röstlängden justeras till 23 röstande 

 

3.  Val av två justerare tillika rösträknare 
    Mötet väljer följande personer till justerare tillika rösträknare 
   Aniara Ulfsdotter 
   August Magnusson 

 

4.  Mötets stadgeenliga utlysande 
    Mötet anser mötet stadgeenligt utlyst 

 

5.  Adjungeringar 
    Följande personer adjungeras in med närvaro- och yttranderätt 
  Patrik Nilsson 
 
  Mötet ajourneras till 17.40 

 

Martin Storkamp x  
August Magnusson x  
Rasmus Karlsson x  
Erica Nårdin   
Freja Heinerud   
Jakob Segerlind   
Oscar Vines   
Andreas Bergström   
Therese Svärd   
   
Närvarande styrelsemedlemmar   
Sofia Ritenius x  
Anika Ernvik x  
Tone Wernersson   
Frida Myrén   
Emma Linder   
Kim Axelsson   
Petter Palmqvist   
Josefin "Lilla" Stoor   
Leo Karlsson   
Policarpio Bernerstedt   
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6.  Fastställande av föredragningslista 
    Mötet fastställer föredragningslistan 

6 FP02-19/20 

7.  Tidigare mötesprotokoll  

 a) FP07-1819 
 
   Mötet beslutar att lägga protokoll FP07 till handlingarna 

 

8.  Information från styrelse och utskott 
   Medlemsantal: 1680 
Styrelsen rapporterade från kvartalsavstämning där både HP och budget arbetats med. Efter 
första kvartalet kan de konstatera att alla delar i HP är antingen igång eller planerade att snart 
starta. Trots att en del intäkter inte inkommit ännu så ser även budgeten bra ut. Det finns 
några områden där det finns utrymme att bedriva mer verksamhet då det finns mycket 
pengar som inte gått åt ännu. Under kvartalsavstämningen jobbade styrelsen även med 
tjänstestrukturen inför kommande verksamhetsår och signalerade att de kommer kunna lägga 
fram ett förslag på max 9 poster. 
 
Styrelsen rapporterar också om en varierad arbetsbelastning och att StuFF vid många 
tillfällen fått höra att en ökad synlighet på sociala medier märks av, både runt medlemsevent, 
utbildningsveckan samt med annat "matnyttigt" för studenter. 
 
En del frustrationer rapporterades, rörande dels samarbetet kring CampusKampen som blev 
ett lyckat event men inte alls det som hade utlovats men också med Ladok-filen, som kåren 
får från LiU för att använda i medlemssystemet, där det funnits brister som skapat problem. 
 
Den närmsta framtiden innefattar sektionsutbildningar som tar plats nästa vecka, 
ansökningsperiod för mottagningssamordnare som är förlängd samt Studentledningsråd där 
kårerna gemensamt lyfter frågor om Doktorandombud och Återhämtning (hur 
schemaläggning och arbetsbelastning påverkar studenter). Styrelsen flaggar också för att de 
planerar att lägga fram ett förslag om en hedersmedlem och att de jobbar med en del policys 
som ska revideras.  
 
Avslutningsvis fick FUM avgöra hur de vill få information om mottagningspolicyn där man 
bestämde sig för att invänta LinTeks FUM följande vecka och få till sig de eventuella 
revideringar som kommer därifrån samtidigt som man får tillgång till mottagningspolicyn. 
 
 
  Mötet ajourneras till 18.30 

 

9.  Propositioner  
    Punkten lämnas utan åtgärd 

 

10.  Interpellationer  

 a) Interpellation om foodtrucks 
    Mötet godkänner att diskussionen spelas in då interpellationsställaren inte kunde närvara 

10a FP02-19/20 
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    Mötet anser interpellationen besvarad 

11.  Motioner  

 a) Motion om portningspolicy 
     
  Mötet ajourneras till 18.51 
     
    Mötet beslutar att godkänna FFI:s yrkande: 
      ”att ändra sin motion så den motsvarar styrelsens motionssvar 
      angående portningspolicy” 
 
    Mötet beslutar att fastställa den framvaskande motionen 

11a FP02-19/20 

12.  Avslutande av verksamhetsår 2018/2019  

 a) Granskning av verksamhetsberättelse 
    Mötet beslutar att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna 

12a FP02-19/20 

 b) Fastställande av resultat- och balansräkning 
    Mötet fastställer resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen  

12b FP02-19/20 

 c) Beslut om resultatdisposition 
    Mötet beslutar att underskottet ska täckas av det egna kapitalet och överföras i ny räkning 

12c FP02-19/20 

 d) Prövande av ansvarsfrihet för föregående års styrelse 
 
 Anika Ernvik ersätter Klara Bladh som mötesordförande för denna punkt (12d) 
 
    Mötet beslutar att ge styrelsen 18/19 ansvarsfrihet 
    Mötet beslutar att beslutet tas enhälligt 

12d FP02-19/20 

13.  Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2019/2020  

 a) Val av vice sekreterare 
    Mötet beslutar att lämna posten vakant 

 

14.  Val av fullmäktiges utskott för verksamhetsår 2019/2020  

 a) Val av ordförande för valrådet 
     
  Röstlängden justeras till 21 röstande 
 
    Thomas Kästner kandiderar till posten 
 
    Mötet beslutar att välja Thomas Kästner till ordförande för valrådet 
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 b) Val av ledamöter i valrådet 
    FFI nominerar Armin Ehrenwall & Tobias Andersson 
    Lärarlistan nominerar Anton Springmann 
 
    Mötet beslutar att välja Armin, Tobias & Anton till ledamöter i valrådet 

 

 c) Val av ordförande för valberedningen 
     
  Röstlängden justeras till 22 röstande 
   
    Mötet beslutar att lämna posten vakant 

 

 d) Val av ledamöter i valberedningen 
     
    August Magnusson kandiderar till posten    
 
    Mötet beslutar att välja August Magnusson som ledamot till valberedningen 
    Mötet beslutar att lämna övriga 3 ledamotsposter vakanta 

 

15.  Övriga val  

 a) Val av sakrevisor (1) för verksamhetsåret 2019/2020 

     Klara Bladh nominerar Linn Lama Davidsson 
   
    Mötet beslutar att välja Linn Lama Davidsson till sakrevisor för verksamhetsåret 19/20 

 

16.  Diskussionspunkter 
    Punkten lämnas utan åtgärd 

 

17.  Entlediganden 
    Punkten lämnas utan åtgärd 

 

18.  Övriga frågor 
    Punkten lämnas utan åtgärd 

 

19.  Nästa möte 
    Nästa möte sker den 11 december 

 

20.  Mötets avslutande 
    Klara Bladh avslutar mötet 19.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUKB AM
AM

DF
DF

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS


 

  

Protokoll för  

StuFFs fullmäktigemöte 

191030 FP02-19/20 
Sidan 6 av 6 

 

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

 
 

      

_______________________________  _______________________________  
Klara Bladh, talman   Didrik Florhed, sekreterare 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Aniara Ulfsdotter, justeringsperson  August Magnusson, justeringsperson 
 
 
 
 

Aniara Ulfsdotter (Jan 28, 2020)

AU

Klara Bladh (Jan 28, 2020)

KB

August Magnusson (Jan 28, 2020)
August Magnusson

AM
AM

Didrik Florhed (Jan 28, 2020)
Didrik Florhed
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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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Styrelsen vill börja med att tacka för interpellationen och de tydliga frågorna som Lärarlistan ställer! 

För tydlighetens skull så kommer svaret formuleras kring just de frågorna, men vi vill först 

informera om att den anledning till att LiU valde att inte förnya avtalen som de tryckte mest på var 

att foodtrucksen hade sedan starten fått stå där utan att betala någon form av hyra eller för sin 

elektricitet. Och det vi hoppades på i våras var att om LiU erbjuder nya avtal som är lite mer rättvisa 

gentemot andra restauratörer och som också inte kostar LiU pengar, alltså att man lägger på en hyra 

samt fakturerar för elen, så skulle vi kanske kunna ha kvar trucksen. Så det är en av lösningarna som 

Lärarlistan nämner i sin interpellation att vi kårer lyfte i våras. 

 

• Vad anser styrelsen 19/20 om beslutet att säga upp kontraktet med foodtrucksen? 

Styrelsen 19/20 anser att det såklart är tråkigt när något som studenterna uppskattar tas bort, 

speciellt när det innebar att större delen av det matutbud som finns kvar på campus är ganska dyrt 

vilket inte riktigt fungerar för studenter. Dock känner vi en viss förståelse för varför beslutet 

fattades, när LiU betalar hyra för restaurang-utrymmen som inte används så är det en kostnad helt 

utan syfte men en kostnad som man inte kan ta bort genom att sluta hyra just det utrymmet då de 

hyr hela husen. Och vi ser ju hellre att de får in intäkter som täcker den hyran så att mer pengar kan 

gå till våra utbildningar.  

 

Det är också svårt att vara arg över att LiU inte förnyar avtal när det funnits problem med att avtal 

brutits. Men trots detta skulle vi såklart gärna sett att LiU gjorde som vi föreslog; att erbjuda nya, 

kanske lite hårdare avtal inklusive hyra och el, just för att det är något som studenterna tydligt 

efterfrågar. 

 

• Vad har sagts från universitets sida om frågan sedan sommaren? 

Vi har inte hört något om huruvida LiU erbjöd nya avtal, med hyra och elkostnader som 

foodtrucksen står för själva, eller om hur detta mottogs. LiUs universitetsarkitekt var inplanerad att 

närvara vid ett Studentråd men det besöket ställdes dessvärre in. Vi mejlade in några frågor istället 

och på frågan om food-trucksen kan komma att finnas på campus igen i framtiden och om LiU 

gjorde något med vårt förslag från i våras fick vi svaret att just trucksen inte kommer tillbaka, men 

att en lösning har tagits fram där 3 av de olika food-truck-företagen kommer samsas i restaurangen i 

AUKB AM
AM

DF
DF

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS


 

 

 

 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

C-huset! Det kommer, som vi förstått det, finnas tre olika kassor igång dagligen och därmed ett 

väldigt brett utbud.  

 

Detta innebär ju att LiU får in hyra, att foodtrucksen finns på campus OCH att studenterna får det 

breda utbud som efterfrågas. Förhoppningsvis blir det ingen skillnad i prissättning från hur mycket 

det kostade när de var här i sina trucks då de är tre olika företag som delar på hyran, men det här vet 

vi inget mer exakt om och vill inte lova något. 

 

• Hur kommer kårstyrelsen jobba framåt för att bejaka studenters intressefråga om att ha ett 

stort matutbud på campus Valla? 

Med tanke på beskedet ovan om de tre olika företagen som kommer öppna i C-huset, så är planen 

att avvakta och se hur det fungerar. Visar det sig att priserna där är för höga eller att det av andra 

skäl inte fyller det tomrum som vi studenter upplever efter att foodtrucksen försvann så kommer vi 

självfallet driva frågan vidare, studenter måste ju kunna äta till rimliga priser på campus. 

Dyker tillfälle upp i något av de mötesforum som vi deltar i så kommer vår åsikt alltid vara att pris 

och brett utbud är av hög vikt, det kan vara forum såsom Campusrådet där utveckling av Campus 

Valla diskuteras. 

Utöver detta så har vi en fantastisk möjlighet genom vårt företag Kårservice, som är just kårernas 

service till studenterna. Kårservice utvecklas och vill ha en bredare verksamhet, där första steget har 

tagits med ansökan om att få vara med på listan över leverantörer av fika och luncher som LiU får 

beställa ifrån till möten och liknande. Detta är alltså igång nu och Kårservice har börjat leverera allt 

från fika till lättare luncher. Förhoppningen framåt är att börja med lunchverksamhet riktad till 

studenter, på campus Norrköping hoppas vi kunna öppna den nedlagda lunchrestaurangen som 

finns i Kåkenhus och sedan när det är dags för upphandling av restaurangen i Kårallen vill 

Kårservice försöka få den. Vi tror att vi, som kår-ägt och till så oerhört stor omfattning student-

drivet företag, kommer vara i ett bra läge för att kunna erbjuda det som faktiskt efterfrågas av 

studenterna, både gällande pris och utbud. 

 

___________________ 

Styrelsen genom Sofia Ritenius 
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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 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

 

Styrelsen vill börja med att tacka Förenade Filosofers Initiativ för motionen. Styrelsen ser positivt på 
frågan och ska ta den vidare till Kårservice för att kolla över möjligheterna att ta fram rutiner 
och/eller riktlinjer för hur avstängningar på samtliga kårhus går till.  

Ett möjligt forum att börja kolla på det är i det nystartade trygghetsrådet: Trygga kårhus. Detta är ett 
forum där representanter från kårerna, kårhusen, Kårservice, Studenthälsan samt Förenade festerier 
diskuterar frågan om hur vi ska jobba med diskriminering och sexuella trakasserier som händer 
under festverksamhet på kårhusen, både i förebyggande arbete samt agerande vid händelse. I 
samband med detta kan det tänkas att det tas fram rutiner eller liknande som ska gälla på alla kårhus 
och därifrån kan man då ta med frågan om avstängningar i sin helhet. Styrelsen har redan påbörjat 
en dialog om detta med Kårservice så det kan även tänkas att det som efterfrågas i motionen 
uppstår utanför Trygga Kårhus. 

En sak vi däremot vill påpeka är att formen av dokument inte kan garanteras att bli specifikt en 
policy och att det är upp till Kårservice vilken typ av dokument de vill ta fram. Om vi från StuFF 
blir låsta till att efterfråga enbart en policy som ska fungera som ett underlag för både rutiner och 
riktlinjer så kan det bli hämmande om det visar sig att Kårservice har en annan dokumentstruktur. 
Därför tänker vi oss att en att-sats som inte nämner specifik dokument-typ men som i övrigt är 
densamma vore enklare för både StuFF och Kårservice att arbeta med. 

 

Därför föreslår styrelsen att Fullmäktige avslår motionen som den är framlagd, men bifaller om 
yrkande i linje med ovan läggs fram. 

 

 

 

 

___________________ 

Styrelsen genom Josefin Stoor 
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Ännu ett kår-år är över och tiden har gått så fort! Detta verksamhetsår har StuFF satsat på att hitta 
lösningar på hur verksamheten och ekonomin ska kunna gå ihop på ett hållbart sätt. För att 
möjliggöra detta satsades det på personella resurser; kårstyrelsen var planerad att vara tio personer 
detta år. Trots att bara nio personer tillsattes var det en ökning från tidigare år vilket har inneburit 
att poster som tidigare varit överbelastade har fått lite utrymme till att se över verksamheten. Under 
året har vi etablerat nya rutiner och utvecklat verksamheten med hållbarhet som målet; det ska gå 
att bedriva vår verksamhet både med en budget som är långsiktigt hållbar men också utan att de 
engagerade bränner ut sig. Målet är att nästa verksamhetsår hitta ekonomiska samt organisatoriska 
lösningar. 

Posten som inte tillsattes var Medlemskoordinator vilket innebär att medlemsrekryterande och 
medlemsvårdande verksamhet inte fått det utrymme det skulle behövt i och med att vi som 
studentkår fortfarande står inför svårigheten att nå ut till medlemmar och förmedla till dem vad vi 
erbjuder. Vi har under året konstaterat att det finns många åsikter om hur StuFF bör förhålla sig 
till näringslivet, men utan näringslivsansvarig post i styrelsen och utan tydliga svar så är detta en 
fråga som kommer hanteras under nästa verksamhetsår, en utredning om hur det arbetet bör se ut 
och med vilket syfte. 

Under året har LiU haft ett antal förändringsarbeten igång vilket påverkat StuFF och StuFFs 
studenter på olika sätt. Vi har bevakat humanioraområdets framtid och lämnat våra åsikter rörande 
den humaniorautredning som gjordes, men även en ny institutionsindelning och LiUs 
effektiviseringsutredning, samt Styr- och resursutredningen (SOU 2019:6). StuFF har i dessa frågor 
värnat om våra studenters rättigheter men i mångt och mycket inte uttryckt åsikter bortom just det. 
Om LiU kan spara pengar som kan gå till våra utbildningar genom att omorganisera institutionerna 
eller hur man arbetar med ekonomi så anser vi det vara positivt. Som en röd tråd i förändringsarbete 
ser vi vikten av kommunikation och förtroende och därför har vi drivit att LiU ska kommunicera 
även med studenterna och inte enbart personalen. 

Studenters psykiska hälsa är en annan stor fråga som vi ärvde från föregående år och som kommer 
fortsätta vara aktuell även framåt. Under året har vi tillsammans med de andra kårerna skapat en 
enkät som ska fungera långsiktigt som ett underlag rörande studenters mående och vi har satsat på 
att få till en fungerade rutin och planering runt AMO-råd. 

Mer exakt vad vi sysslat med under året kan ni läsa om nedan, mycket nöje! 

Sofia Ritenius 

Kårordförande 2018/2019 
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1 

Två förutsättningar som inneburit stora 

förändringar från föregående verksamhetsår 

är storleken på styrelsen och storleken på 

handlingsplanen. Med en större styrelse och 

en kortare handlingsplan har kårstyrelsen haft 

möjlighet att under året granska 

verksamheten och hitta nya arbetssätt och 

rutiner för att kunna arbeta effektivare.  

Det har också funnits hinder som har 

försvårat förvaltningen av organisationen 

såsom det fortsatta arbetet med det nya 

medlemssystemet som påbörjades 

föregående verksamhetsår. Det har uppstått 

ett antal svårigheter som vi tillsammans med 

de andra kårerna har jobbat med – allt från att 

få tillgång till rätt uppgifter från Ladok och att 

kunna hålla i ett fungerande Kårval, till att 

kunna erbjuda rabatter till våra medlemmar 

som de tidigare fått. 

StuFF har under verksamhetsåret jobbat med 

att effektivisera ekonomin samt göra den mer 

transparent för sina medlemmar och framför 

allt för Fullmäktige (FUM). Under 

verksamhetsåret har vi gjort 

budgetrevideringar för att närmare motsvara 

den verksamhet vi bedriver samt för de 

konton som avser evenemang och inköp vi 

antingen har höjt eller sänkt beloppet, 

beroende på vad som ansågs rimligt för 

verksamheten. Revideringarna gjordes i 

samråd med FUM. 

Arbetet med Grant Thornton AB som 

ekonomitjänst inleddes under föregående år 

och har under detta verksamhetsåret fortsatt 

och således även effektiviseras. Månatliga 

rapporter till Grant Thornton AB och möten 

med vår kontaktperson där har hjälpt 

organisationen och framförallt gjort att VKO 

kunnat lägga mer tid på bland annat att 

förbereda en budget för kommande 

verksamhetsår, än på att syssla med löpande 

ekonomisk redovisning. 

Gällande budgeten har det under året 

uppmärksammats att StuFF har en 

organisation som idag går med ett negativt 

resultat utöver den satsningen som har gjorts 

gällande personella resurser. Detta påverkar 

nästa års budget som även den har ett negativt 

resultat. Under verksamhetsåret 2018/2019 

har styrelsen granskat tjänstestrukturen för att 

vidare se vad som kan effektiviseras 

ekonomiskt.  

Under året så har posterna i styrelsen utöver 

förvaltning och fullmäktige haft ansvar för 

sina egna områden i budgeten, likt förra året, 

vilket har fungerat väl. Detta har gjort det 

tydligt att det är hela styrelsen som är ansvarig 

för ekonomin och styrelsens ledamöter har 

tagit detta ansvar. 

Något som uppmärksammades under början 

av året var att vissa saker som egentligen 

skulle betalats under föregående budgetår 

hamnade på vårt år, mestadels på grund av 

externa aktörers sent utskickade fakturor. 
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Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt 

det arbete som föregående styrelse arbetade 

fram gällande exempelvis tjänstestruktur och 

olika enheter såsom förvaltningsenheten. På 

så vis har vi under året haft strategidagar där 

vi har granskat kårens ekonomi i förhållande 

till sin verksamhet och potential, men även på 

tjänstestrukturen som togs fram och har 

arbetats i under detta verksamhetsår.  

Under året har Styrelsen jobbat utifrån en ny 

tjänstestruktur. Gamla SA-posten har blivit 

uppdelad i SAm (Studiesocialt ansvarig - 

mottagning och event) samt SAc 

(Studiesocialt ansvarig - arbetsmiljö och lika 

villkor) och ur SK-posten plockade man ut 

arbetet med nationell påverkan samt arbetet 

med studentrepresentanter som landade i 

ytterligare en post: SKN 

(Studentrepresentantskoordinator med 

ansvar för nationell påverkan). Dessa 

styrelsemedlemmar har jobbat med att 

utveckla sina poster för att dem ska bli så bra 

som möjligt. Utöver det skapades ytterligare 

en post, MK (Medlemskoordinator) men 

denna post tillsattes inte, utan dess 

arbetsuppgifter fördelades på VKO samt 

KOM.  

I handlingsplanen för verksamhetsåret 

2018/2019 står det att styrelsen ska utvärdera 

I handlingsplanen för verksamhetsåret 

2018/2019 står det att styrelsen ska utvärdera 

tjänstestrukturen. På de strategidagar vi har 

haft har vi utvärderat tjänstestrukturen 

genom att titta på hur ekonomin fördelas och 

vad vi faktiskt använder våra pengar till. 

Därefter har vi kartlagt vad kåren jobbar med 

idag och jämfört med vad kåren har för 

uppdrag från universitet. Sedan listat vad vi 

gör som är nyttigt för våra studenter och vad 

som inte är det. Slutligen har vi gått in på de 

postspecifika utvärderingarna kring vad man 

lägger tid på och redogjort för vad som tar tid 

men ändå är viktigt och nyttigt till vad som tar 

tid men inte finns med i kåruppdraget eller 

gör nytta för kåren. Allt detta har sedan 

sammanställts och samlats in för att 

nästkommande styrelse ska kunna jobba 

vidare med det och lägga fram ett nytt förslag 

på tjänstestruktur i december.  

Det som var tydligt var att kåren troligtvis 

med den ekonomi man har idag inte kan ha 

tio heltidsarvoderande ledamöter i styrelsen 

framöver och samtidigt ha den buffert StuFF 

behöver för att arbetet ska kunna fortlöpa på 

ett ekonomiskt hållbart sätt. Därför måste 

StuFF fortsätta arbeta kring vad kåren ska 

arbeta med för att både effektivisera 

verksamheten utifrån en ny tjänstestruktur 

men även för att ha en fortsatt hållbar 

ekonomi.   

Under året har ett av målen varit att arbeta 

med och utveckla StuFFs GDPR-rutiner. 

Arbetet har resulterat i en intern rutin med 

syftet att guida engagerade i organisationen 

kring hur man bör förhålla sig till GDPR och 

personuppgiftsbehandling. På grund av 

avsaknaden av en medlemskoordinator har 

GDPR-arbetet inte kunnat få den tid som 

egentligen var nödvändigt, och därav 
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kommer arbetet fortlöpa även nästa 

verksamhetsår.  

Att vara en studentkår är ett uppdrag som 

tilldelas oss från universitetet genom vår så 

kallade kårstatus. Ansöker om kårstatus gör 

en kår var tredje år där StuFFs nuvarande 

status går ut 2019-06-30. Därför har StuFF 

under verksamhetsåret sökt och blivit 

beviljad kårstatus för kommande period, 

enligt beslutet Fastställande av studentkårer för 

perioden 2019-07-01 – 2022-06-30 [Dnr LiU-

2018-03878]. I beslutet Uppdrag till de 

studentkårer som skall företräda studenter och 

doktorander vid Linköpings universitet från den 1 

juli 2019 till och med den 30 juni 2022 [Dnr LiU-

2018-03878] framgår vad uppdraget innebär 

och också hur finansieringen från lärosätets 

sida ser ut. En nyhet i jämförelse med tidigare 

perioder är att det har lagts till att 

mottagningspolicyn måste vara gemensamt 

fastställd av kårerna vilket tidigare bara varit 

praxis. 

Rekrytering har varit en svårighet för den 

ideella verksamheten vid Linköpings 

universitet, och den nedåtgående trenden i 

studenters benägenhet att engagera sig har 

märkts av. StuFF har därav satsat på att 

utveckla ett arbetsgivarvarumärke. Det har 

dels gjorts en kartläggning av både förmåner, 

kommunikation och målgrupper för olika 

uppdrag, vilket har resulterat i ett arbete med 

att ta fram kostnadseffektiva förmåner samt 

en tydligare kommunikation av dessa inför 

tillsättandet av bland annat styrelsen. Arbetet 

är inte klart och det behövs göras mer för att 

kunna positionera StuFF som en attraktiv 

arbetsgivare.  

Förvaltningsenheten skapades för att 

förenkla beslutsfattande och har inspirerats 

av sektionsenheten, vilken formaliserades 

under verksamhetsåret 17/18. 

Kårordförande, vice kårordförande, 

kommunikatör och medlemskoordinator 

ingår i enheten och enheten beslutar om 

frågor som rör organisationens förvaltning på 

olika sätt. Syftet är att snabba upp 

beslutsprocesser och kunna ha ett forum för 

diskussion och bollplankande. Enheten har 

haft möten varannan vecka och har arbetat 

med frågor såsom medlemssystem, planering 

och utveckling av verksamheten, rekrytering 

och styrdokument.  

Under året konstaterades det att styrelsens 

närvaro i Norrköping inte fungerade optimalt 

med två ledamöter på plats två dagar i veckan, 

det upplevdes dels att de inte syntes särskilt 

mycket men framförallt var det oklart vilket 

syftet var. Styrelsen hade en omfattande 

diskussion och testade på lite olika format för 

att ta fram ett tydligt syfte och hur man bäst 

uppnår det. Det främsta syftet med 

kontinuerlig närvaro är att StuFFs studenter i 

Norrköping vet att StuFF finns och att de inte 

känner sig bortglömda av sin kår. Styrelsen 

bestämde sig till slut för ett format där alla i 

styrelsen som har möjlighet åker dit 

tillsammans varje torsdag. Detta för att i 

helgrupp synas mer och också för att man 
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inom styrelsen ska kunna fortsätta arbeta som 

vanligt och inte vara utspridda i olika städer. 

Minskningen från två dagar i veckan i 

Norrköping till en godkändes av FUM och 

har fortsatt under verksamhetsåret där vi 

fortsatt hitta utvecklingsmöjligheter för att 

upplysa om StuFFs närvaro, bland annat 

sitter styrelsen i Kåkenhus istället för i 

Trappan för att vara närmare studenterna. 

Styrelsen har rensat och organiserat StuFFs 

dokument samt arkiveringen av dessa, både 

fysiskt och digitalt. Under arbetet har 

styrelsen också tagit fram ett dokument som 

fungerar som en översyn där 

revideringsordning, ansvar, format och 

funktion framgår för alla StuFFs 

styrdokument. Under arbetet har en del 

luckor och brister upptäckts varpå arbetet 

med dokumentöversyn fortsatt finns med 

som satsningar i kommande års 

handlingsplan och i den treåriga 

verksamhetsplanen. 

StuFF har skapat samarbeten med 

Studentkortet AB och WeSupero AB. Båda 

samarbeten har syftet att positionera 

medlemskapet och erbjuda ett mervärde. 

Studentkortet används nu för att visa 

medlemskap, och förutom den 

identifikationsmöjligheten kan Studentkortet 

hjälpa StuFF med medlemsrekrytering och 

marknadsföring. WeSupero AB 

tillhandahåller Studenthäftet, ett rabatthäfte 

med StuFFs medlemmar som målgrupp. 

Häftet har varit uppskattat och därför 

förnyades samarbetet. 

I början av verksamhetsåret hade StuFF ett 

utbildningsutskott som var 

utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud 

åt fristående kurser och masterprogram utan 

sektionstillhörighet. Utskottet hade två 

gemensamma ansökningsperioder 

tillsammans med Eventutskottet, men 

resulterade i för få ansökningar för att vara 

verksamt som utskott. Utbildningsutskottet 

StUBin har varit vilande under vårterminen 

2019, och dess tänkta arbetsuppgifter delades 

upp mellan utbildningsutvecklarna och SAc. 

En utredning om utskottet bör finnas kvar 

framöver har startats och lämnas över till 

nästa verksamhetsår. 

StuFFs studiesociala utskott – eventutskottet 

– har precis som StUBin legat vilande under

våren på grund av för få ansökningar. I början

av verksamhetsåret 18/19 planerade utskottet

en tacksittning för fadderisterna som tyvärr

blev inställd. För att kompensera det inställda

eventet anordnades en pubkväll på Kårhuset

Kollektivet med temat mat.

För att ändå arrangera de event som i vanliga 

fall ligger på utskottet valde StuFF att lägga 

planeringen får kåraktivas tacksittning på 

SAm. Det har även tagits fram en arbetsgrupp 

bestående av fadderister i Linköping för att 

planera Kravalletten-förhänget inför höstens 
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mottagning. Tanken är även att det är SAm 

som ska ansvara för att planera tacksittningen 

för fadderister för hösten 2019. 

Under verksamhetsåret har medlemsantalet 

legat på drygt 1600 medlemmar. Det fanns 

planer på att utöka det medlemsrekryterande 

arbetet, vilket skulle vara fokus för den nya 

posten medlemskoordinator. Tyvärr lyckades 

StuFF inte tillsätta denna post och därför har 

medlemsrekrytering fått ha en lägre prioritet 

än tänkt. Bytet av medlemssystem har 

effektiviserat köpprocessen, men har också 

inneburit en viss barriär som hindrat 

studenter från att bli medlemmar då 

förfarandet har förändrats. Styrelsen upplever 

att förändringar i hur saker fungerar i 

allmänhet mottas med negativitet, och det 

gäller även förändringen som tillkom med det 

nya medlemssystemet. Det nya 

medlemssystemet har öppnat upp för 

flerårsmedlemskap och det är något som har 

arbetats med under året. 

De medlemsrekryterande åtgärder som har 

utförts är medlemsveckan i oktober, vilken 

fick ett bra genomslag. Utöver detta har 

styrelsen också haft ett antal 

medlemsvårdande event, två medlemsdagar i 

december samt två medlemsdagar i maj. På 

grund av att det har saknats en 

medlemskoordinator har StuFF inte kunnat 

arbeta strategiskt runt medlemsrekrytering 

och -vård, utan det som har hunnits med är 

några punktinsatser. 

Under året har fokus varit att låta styrelsen 

vara mer aktiv i sociala medier, framför allt på 

instagram. Hemsidan har också 

vidareutvecklats och har blivit mer 

strömlinjeformad. Nyhetsbrevet via e-post 

har använts kontinuerligt och har haft en bra 

öppningsfrekvens. Denna direkta kanal är 

värdefull och ska vidareutvecklas. Det 

upplevs att det finns en brist på transparens 

och en brist på kunskap om StuFFs arbete 

och därför har styrelsen arbetat utifrån ett 

strömlinjeformat och enkel pitch för att 

kommunicera med olika intressenter. Pitchen 

bygger på StuFFs tre ben, dvs utbildning, 

arbetsmiljöbevakning och studiesocial 

verksamhet.  

Tillsammans med de andra kårerna 

samarbetar vi med och gentemot Kårservice i 

olika konstellationer. Detta har hänt inom 

Kårservice verksamhet och på våra kårhus 

under verksamhetsåret. 

Tillsammans är de tre kårerna medlemmar i 

KSÄF, en ägarförening som i sin tur äger 

Kårservice AB (KSAB). Under 

verksamhetsåret har KSÄF framförallt jobbat 

med att ta fram ett nytt och uppdaterat 

ägardirektiv. Detta är ett dokument som 

reglerar vad KSAB ska göra utifrån ägarnas 

vilja. Under föregående verksamhetsår 

började man titta på ägardirektiv och arbeta 

om dem genom workshops tillsammans med 

KSABs styrelseordförande och VD. Detta 
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resulterade i ett utkast av de nya 

ägardirektiven, dessa antogs inte utan samma 

ägardirektiv som funnits sedan tidigare har 

gällt under detta år. Däremot så tillsatte man 

att ägarföreningens ordförande och vice 

ordförande skulle anlita en utomstående 

firma som skulle hjälpa till med att ta fram de 

nya ägardirektiven. Efter många möten under 

våren och workshops med KSABs styrelse 

kunde de nya ägardirektiven antas i mitten av 

april av en extrainsatt vårstämma. De nya 

ägardirektiven behandlar framförallt 

transparensen gentemot ägarföreningens 

medlemmar, där mer styrning kring 

rapportering från KSABs styrelse av 

ekonomin och verksamheten för KSAB 

kommer KSÄF tillhanda. På detta vis har nu 

KSAB en mer aktiv ägare.  

Gällande KSAB så har deras verksamhetsåret 

framförallt handlat om ombyggnationen av 

[hg] och allt vad det har inneburit, men det 

ska stå klart till mottagningen vid hösten 

2019. KSÄF och kårerna har blivit 

informerade och även fått göra besök under 

ombyggnationen och vi är överlag nöjda med 

det vi har sett. För att inte HG skulle tappa 

de besökare man haft och inte undgås en hel 

årskull studenter så fick man en möjlighet att 

öppna [hg]-popup i Vallastaden som verkar 

ha varit välbesökt sedan etableringen. Vad 

som händer för [hg]-popup i framtiden är i 

dagsläget ovisst. Utöver kårhusen så har 

KSAB även de haft strategidagar där vi från 

kårerna har deltagit och tillsammans med 

deras personal, styrelse och VD pratat om 

vad KSAB ska jobba i framtiden och hur.   
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StuFF har tillsammans med de andra kårerna 

suttit i Kvalitetssäkringsrådet GU, där 

kvalitetssäkringssystemets uppbyggnad och 

andra kvalitetsrelaterade frågor har 

diskuterats. Under verksamhetsåret har 

StuFF haft ett samarbete med Filosofiska 

fakultetens kansli där vi tillsammans har 

försökt skapa en plan för hur vi ska tillsätta 

studentrepresentanter till kvalitetsdialoger i 

olika kurser under fakulteten. Detta arbete 

har ännu inte resulterat i en plan då 

studentkåren och fakulteten har olika syner 

på vad som är praktiskt genomförbart i 

rekryteringsväg. 

Utöver kvalitetsdialogerna har StuFF också 

samarbetat med UKÄ för att tillsätta 

studentrepresentanter att delta i intervjuer 

med UKÄ för att granska 

förskollärarprogrammet, 

grundlärarprogrammet F-3, 

grundlärarprogrammet samt tre ämnen och 

utbildningsvetenskaplig kärna under 

ämneslärarprogrammet på LiU. Samarbetet 

fungerade väl och studentrepresentanterna 

blev också arvoderade av StuFF. 

Vandringspriset Årets Pedagog är ett pris 

som StuFF delar ut årligen för att uppmuntra 

god pedagogik bland lärare och personal i 

StuFFs verksamhetsområde. Priset delades 

under vårterminen ut till Khalid Khayati som 

är verksam på avdelningen för statsvetenskap 

under Institutionen för ekonomisk och 

industriell utveckling (IEI). Efter en 

nomineringsperiod, där alla studenter som 

tillhörde StuFFs verksamhetsområde kunde 

nominera lärare eller personal, fick en jury, 

bestående av personer från de tre kårerna, ta 

del av de anonyma nomineringarna. Juryn 

valde den vinnande nomineringen innan det 

avslöjades vem läraren var. 

StuFF valde att tillsammans med Consensus 

och LinTek, som delar ut motsvarande pris 

på sina fakulteter, ha en offentlig ceremoni 

där alla tre pedagogerna skulle 

uppmärksammas med priser och blommor. 

Trots att Khalid Khayati inte kunde närvara 

så lästes hans motivering upp i samband med 

uppläsningen av de andra motiveringarna. 

Khalid firades vid ett senare tillfälle 

tillsammans med avdelningen för 

statsvetenskap vid IEI och representanter 

från StuFF. 

Det nya kursvärderingssystemet togs i drift 

höstterminen 2018. StuFF har, som det stod 

i verksamhetsplanen att vi skulle göra, 

utvärderat systemet och dess upplägg, 

tillsammans med utbildningsbevakarna (UB) 

och de andra kårerna. StuFF gjorde totalt två 

utvärderingar för att få input från både de 

utbildningsbevakare som skulle kliva av sitt 

verksamhetsår, samt de som precis hade klivit 

på. Utvärderingen togs emot bra av 

universitetet som hade gjort en utvärdering 

med LiU anställda som gav ett liknande 

resultat. 
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Inför vårterminen 2019 fick alla tre kårer 

varsin plats i referensgruppen för EvaLiUate 

och har nu lättare att framföra de åsikter och 

problem som uppstår kring EvaLiUate. 

Under våren arbetar gruppen med att 

formulera om och ändra ordningen på 

frågorna. Referensgruppen har varit snabb på 

att ta till sig de problem som har varit i 

kursvärderingssystemet och har snabbt gjort 

de ändringar som har behövts. Arbetet med 

EvaLiUate har därför varit smidigt att 

genomföra och StuFF har haft stor möjlighet 

att påverka utvecklingen av systemet. 

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ge StuFF 

eller sektionerna tillgång till 

kursvärderingarna, enligt handlingsplanen. 

Än så länge finns ingen enkel lösning på det, 

men referensgruppen arbetar vidare för att 

hitta en lösning. StuFF har även jobbat för att 

säkerställa att alla kurser ska få göra 

kursvärderingar, som det står i 

handlingsplanen, genom att ha nära kontakt 

med en av de ansvariga för EvaLiUate och 

rapportera när studenter inte har fått ut 

kursvärderingar.  

Söktrycket till utbildningar inom humaniora 

har varit sjunkande under en längre period, 

inte enbart på LiU utan i hela landet. Som 

följd av detta beslutade LiU att starta en 

utredning för att ta fram förslag på vilka 

åtgärder som bör göras för att vända trenden. 

Arbetet påbörjades under föregående 

verksamhetsår och redovisades under hösten 

2018. I den föreslogs ett flertal drastiska 

åtgärder som till exempel avveckling av 

ämnesområden och inrättandet av en 

avvecklings-institution. Kritik riktades mot 

utredningen då många delar av verksamheten 

menade att underlaget som de jobbat med 

inte stämmer så efter utredningen lämnat sin 

slutrapport följde en period av internt arbete 

både inom Filosofisk fakultet och 

Utbildningsvetenskap. Under denna period 

samlade StuFF in åsikter från studenter i form 

av en enkät för att kunna lämna in kårens 

utlåtande. 

Många studenter på de program som 

utredningen föreslår bör avvecklas skapade 

sina egna protester och kampanjer för att lyfta 

vikten av sina utbildningar. StuFF valde att 

främst driva att om några utbildningar ska 

avvecklas så måste LiU ta ansvar för att de 

studenter som redan går på programmen inte 

får en försämrad utbildningskvalitet vid sina 

resterande studier. StuFF motsatte sig starkt 

förslaget från utredningen om att skapa en 

“avvecklingsinstitution”. StuFF deltog också 

på informationsmöten som LiU höll för 

studenterna. 

Beslut fattades på flera olika nivåer runt 

årsskiftet och inkluderar avvecklandet av alla 

kurser i moderna språk som ges på 

Filosofiska fakulteten, förutom de som kan 

komma att bli aktuella i en nysatsning på 

professionsspråk, kurser i utomhuspedagogik 

vid Institutionen för kultur och 

kommunikation (IKK), och 

kandidatprogrammen Slöjd, hantverk och 

formgivning samt Kulturvetenskap. 

I och med Humaniorautredningen och 

avvecklingarna har StuFF arbetat för att de 
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program som läggs ned, tillsammans med ett 

nystartat program ska få sin 

utbildningsbevakning, arbetsmiljöbevakning 

och mottagningsverksamhet hanterad av 

Sektionen för kultur i Linköping (SeKeL). 

Sektionen har tidigare haft hand om 

programmet Kulturvetenskap och kommer 

hädanefter ha hand om programmen Språk, 

litteratur, media samt Slöjd, hantverk, formgivning. 

Arbetet har gjorts för att säkerställa att de 

program som skall läggas ned fortfarande 

håller samma kvalitet framöver. 

För att säkerställa att studenter är 

representerade av utbildningsbevakare har 

StuFF arbetat med att få sektioner att 

representera två masterprogram. Avtal har 

skrivits med Miljövetarprogrammet-

sektionen (MiP) som har tagit sig an 

masterprogrammet i Science for sustainable 

development. Sektionen ligger i Norrköping och 

masterprogrammet i Linköping, det är första 

gången en sektion har program på olika 

campus.  

Det har också pågått ett arbete för att 

masterprogrammet i Computational social science 

ska ha en sektion som representerar dem. 

Arbetet ligger för tillfället på is då den 

tilltänkta sektionen inte hade möjlighet att ta 

sig an programmet detta år. 

Under verksamhetsåret har StuFF arbetat för 

att etablera hur kåren ska jobba med 

doktorandfrågor och vad doktorander är i 

behov av. Arbetet har gjorts genom en nystart 

av det kåröverskridande samarbetet LUST-

DK, där kårerna och de två 

doktorandsektionerna DOMFIL och 

LiUPhD ingår. LUST-DK har genom möten 

kommit fram till att fortsätta arbetet för ett 

gemensamt doktorandombud, något som 

arbetades med under verksamhetsåret 16/17 

men då fick nej i diskussioner med LiU. Hur 

ett doktorandombud ska fungera är inte klart 

och är planerat att tas upp på ett 

studentledningsråd i höst. 

  

AUKB AM
AM

DF
DF

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPDN9HNgEe8gD4-BqSd0hQcJkY32gblJS


10 

 

Verksamhetsåret 18/19 har medfört en 

möjlighet för StuFF att arbeta med 

arbetsmiljö och lika villkor på heltid i och 

med delningen av SA-posten. Detta har lett 

till en utveckling av arbetsmiljöarbetet hos 

StuFF, uppstarten av ett strategiskt arbete 

med psykosociala arbetsmiljön, enkäten 

LivsLUST, samt bidragandet till struktur av 

arbetet med fysisk arbetsmiljö och 

arbetsmiljöombudsmöten (AMO-möten).  

Första upplagan av AMO-veckan gick av 

stapeln under våren 2018 och StuFF, 

tillsammans med LinTek och Consensus, 

bestämde sig 2019 bestämde för att hålla i det 

igen. AMO-veckan genomfördes med ett 

drivande engagemang från studerande 

arbetsmiljöombud (AMOs) och 

studentkårernas centrala arbetsmiljöombud 

på Linköpings universitet. Syftet med AMO-

veckan var att informera om AMOs närvaro 

på campus finns och vilken roll de har. Under 

AMO-veckan hade varje dag ett fokusområde 

som alla innefattar det en AMO jobbar med. 

AMO-veckan bestod av marknadsföring 

under vecka 8–10 med lakan, bordsryttare, 

frågesporter om arbetsmiljö, facebook, 

monterpass samt fysisk insamling av åsikter 

från studenter i utbyte mot kaffe. Under 

vecka 10 hölls föreläsningar och event 

kopplade till studenters arbetsmiljö på 

samtliga campus.  

LivsLUST är ett kåröverskridande samarbete 

där samtliga kårer har varit med och skapat en 

enkät vart syfte är att kartlägga bakgrunden 

till studenters psykiska ohälsa. Enkäten 

genomgick två piloter och släpptes den 18 

februari till den 8 april. Enkäten 

marknadsfördes via StuFFs sociala medier 

och till sektionerna. Sammanlagt kom det in 

481 svar. Svaren från enkäten ska statistiskt 

sammanställas och redovisas inom olika råd 

på universitetet under våren och hösten 2019. 

Tanken är att arbetet med enkäten ska vara 

ett återkommande arbete. 

I handlingsplanen för 2018/2019 fanns det 

en satsning på ett projekt rörande hållbart 

engagemang. Under konkretiseringen som 

skedde under sommaren kom styrelsen fram 

till att sektionsenheten skulle ansvara för 

satsningen. Enheten hade ett möte där de 

spånade olika idéer och förslag på projekt och 

valde till slut att ha två kvällar tillsammans 

med sektionerna, där den ena anordnades i 

Linköping och den andra i Norrköping. 

Kvällarna, som anordnades under hösten, 

bestod av en moderatorledd frågestund med 

studenter som engagerat sig mycket under sin 

studietid. De fick svara på frågor om hur de 

upplevt engagemangen och vad de har lärt sig 

för att försöka ha ett hållbart arbetssätt. 

Kvällarna avslutades med gruppdiskussioner 

där sektionerna som deltog fick möjlighet att 

själva fundera och reflektera över sina 

engagemang. Utvärderingen visade att 

projektet var uppskattat men att sektionerna 
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hade velat ha det under våren, det vill säga i 

början av sitt verksamhetsår. 

Trots StuFFs smala utbud av studiesociala 

aktiviteter består det studiesociala arbetet av 

flera delar. Mottagning är det mest 

framträdande event som arbetas med året 

runt i olika steg, men även mindre projekt 

såsom pride-parader, Regnbågs-P och 

valborgsfirande är något som StuFF 

engagerat sig i under verksamhetsåret 

2018/2019. 

Under verksamhetsåret närvarade StuFF på 

minst en aktivitet hos alla sektioner under 

höst- och vårmottagningen och allt arbete har 

överlag gått bra. StuFF deltog även på de 

internationella studenternas mottagning 

genom att medverka på Welcome Fair, både i 

augusti och januari, samt besökte aktiviteter 

som anordnades av Erasmus Student 

Network (ESN). 

Nytt för detta verksamhetsår var 

Socionomprogrammets uppstart av att hålla 

vårmottagning, vilket gick relativt bra med 

tanke på omständigheterna. Under 

verksamhetsåret 2017/2018 lämnade StuFF 

in en reservation mot fakultetens och 

programledningens beslut och dess korta 

varsel om vårmottagningens planerade 

uppstart redan våren 2019. Efter utförd 

mottagning hade StuFF en utvärdering med 

Socionomsektionen och deras fadderi som 

visar på att beslutet gav mycket stress hos de 

berörda. Utöver det kom det även fram att 

det finns mycket utvecklingspotential i hur 

förarbetet och utförandet av en 

vårmottagning kan ske, både från StuFFs och 

sektionernas håll. 

Utöver StuFFs medverkan på 

mottagningsaktiviteter har en fadderistguide 

tagits fram i syfte att sektionernas arrangörer 

ska bli mer självgående genom att bli tilldelad 

samma information, i samma form, på 

samma ställe. Guiden förtydligar relevanta 

processer och innehåller annan bra 

information för det kommande året som 

fadderist ska fungera som ett komplement för 

de andra redan existerande dokumenten 

(mottagningspolicy, samarbetsavtal, 

fadderkontrakt m.m.). 

Som varje år har mottagningspolicyn 

granskats och reviderats även detta 

verksamhetsår. Samtliga kårer har samlat in 

åsikter från respektive fullmäktige samt 

mottagningsarrangörer för att få en 

övergripande syn på vad som tidigare varit 

otydligt eller svårtolkat. Ändringarna som 

utförts har innefattat att ta bort överflödig 

information, förtydliga arbetsprocesser samt 

vissa redaktionella ändringar. 

Från och med nästa verksamhetsår, 

2019/2020, ingår det i kåruppdraget att 

policyn måste vara samma för samtliga tre 

kårer på Linköpings universitet. Därmed 

försvinner möjligheten att ha en egen version 

av mottagningspolicyn helt. Då kårerna under 

de senaste åren har haft som mål att policyn 

ska vara gemensam så påverkar inte detta 
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processen märkvärdigt. Trots att det är 

önskvärt att den reviderade 

mottagningspolicyn klubbas inför 

vårmottagningen så är det inget krav att 

processen ska vara klar till dess. Det viktigaste 

är som tidigare nämnt att den är samma för 

alla samt att innehållet är aktuellt och 

relevant. 

Valborgsfirandet i Linköpings 

trädgårdsförening är ett återkommande 

studiesocialt event för studentkårerna och en 

viktig tradition för studenterna vid 

universitetet. Vid det förberedande arbetet 

med eventet var det en stor fråga om 

finansiellt stöd från kommunen för att klara 

av ett ökat behov av sanitetsfasciliteter och 

sophantering för kommande event. 

Visit Linköping lyckades få kommunens 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning att 

stötta oss så att det kunde hyras in toaletter, 

containrar till skräp samt funktionärer till 

städning. Kårerna hanterade platstillstånd 

och allt som hade med dagens underhållning 

att göra. Både StuFF och LinTek kunde gå in 

med mer pengar än budgeterat i år för att 

kunna ha råd med musikband. Det finns dock 

ingen garanti att det är något som kommer 

kunna gå att göra till nästa år. 

Vid starten av Regnbågs-p våren 2019 fanns 

inga tydliga direktiv på ansvar, 

planeringsprocess eller syfte. Detta bidrog till 

en långsam uppstart och förvirring hos 

samtliga inblandade. Eventveckan i sig gick 

trots detta bra.  

Till nästa år finns det återbrukbart material till 

eventet samt att allt planeringsarbete och alla 

protokoll från möten finns tillgängliga för en 

tydligare överlämning och ansvarsfördelning 

redan från start. Föreningen Gen!us kommer 

fortsätta vara projektledare för eventet och 

kårerna kommer ha en mer stöttande roll där 

en studiesocialt ansvarig representerar 

kårerna och endast medverkar på 

avstämningsmöten. 
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Studentinflytandet är en central del av StuFFs 

verksamhet och den genomsyrar både vår 

utbildningsbevakning och 

arbetsmiljöbevakning. För att 

studentinflytande ska fungera på hela 

universitetet krävs studentrepresentanter i 

olika organ. Förutom det utövar också StuFF 

studentinflytande på nationell nivå genom 

SFS. 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har StuFF 

tillsatt 138 av 221 möjliga 

studentrepresentanter. Detta är enligt rapport 

till LiUs årsredovisning, men siffrorna har 

ändrats under årets gång. Arbetet med 

tillsättande av representanter har förändrats 

från tidigare år på några olika sätt. För det 

första har lediga representantsplatser 

annonserats på StuFFs hemsida, även om 

arbetet med att hålla de listorna uppdaterade 

har varit tidskrävande och uppdateringarna 

ibland har varit bristfälliga. 

Utöver det har också avtalet reviderats för att 

spegla en också reviderad 

studentrepresentantspolicy. De huvudsakliga 

förändringarna är att StuFF har tagit bort 

kravet på utbildning till 

studentrepresentanter, med anledning att det 

inte skett i praktiken på länge. Den andra 

förändringen är att varken policy eller avtal 

längre kräver att studentrepresentanten ska 

del av StuFFs styrdokument. Bedömningen 

gjordes av sittande SKN att sådana dokument 

inte hanteras av studentrepresentanten i 

praktiken och att det är bättre att 

representanterna vänder sig till SKN med 

frågor än försöker tolka våra åsiktsprogram 

och våra stadgar, som till och med vi har svårt 

att tolka och tillämpa i många lägen. 

En del av att ersätta styrdokumenten har varit 

att också byta ut terminsrapporter som 

återkopplingssystem till mötesrapporter. 

Syftet har varit att låta StuFF, genom SKN, 

löpande se vad som händer i olika organ på 

universitetet. Genom samma rapport har 

också representanten haft möjlighet att ställa 

frågor till StuFF. Genom feedback från några 

mer mötestunga organ har en terminsrapport 

efterfrågats på grund av hög belastning, vilket 

tas i beaktning inför kommande 

verksamhetsår. 

Den största utmaningen med 

studentrepresentanter har legat i 

rekryteringsfasen. På grund av förändringar i 

LiUs mejlsystem har det varit svårt för StuFF 

att nå ut till studenter genom kurskoder och 

mejlutskick. Samma problematik har funnits 

för forskarstuderande och resultatet är att 

StuFF trots vetskap om vilka platser för 

studentrepresentanter som finns inte på ett 

effektivt sätt kan rekrytera studenter och 

forskarstuderande. 

Vad gäller just utbildning för 

studentrepresentanter så väcktes ett intresse 

av en sådan utbildning från 

ämneslärarprogrammet. De har under våren 

arrangerat en utbildning i samarbete med 
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StuFF och sektionen LSEK och tillsammans 

kallade vi alla sittande representanter under 

programmet för att prata om 

ekonomistyrning, regelverk, rätt till inflytande 

och hade workshop. Projektet ansågs lyckat 

av samtliga planer och kommer fortsätta i 

kommande verksamhetsår. 

Slutligen så startades i maj månad ett projekt 

på LiU med representanter från samtliga 

kårer för att fastställa rutiner för 

studentinflytande på hela lärosätet. Syftet är 

att se till att hela universitetet vet vilka parter 

som har vilket ansvar när det gäller 

studentinflytande, vilka rättigheter en 

studentrepresentant har och vilka åtgärder 

som kan vidtas för att underlätta 

studentrepresentanters inflytande. Projektet 

planeras vara klart till midsommar och 

kommer mynna ut i ett nytt styrdokument att 

återfinnas i LiUs regelverk. 

Upphandlingen om vilket företag som ska 

köra de nya campusbussarna avslutades 

under verksamhetsåret. Där fick 

studentkårerna uppdateringar om processen, 

och när det var avslutat även resultatet av 

upphandlingen. Efter att upphandlingen var 

avklarad gick man in i en process där man 

förhandlade om avgångstider, avgångstäthet 

och vilka busshållsplatser som bussarna ska 

stanna vid. Kårerna fick chansen att lyfta vad 

som är viktigast för studenterna och idéerna 

och tankarna togs emot väl. Hur bussarna 

kommer fungera har inte rapporterats då det 

först måste gå att få ihop med arbetstider och 

raster, men kårstyrelsen är optimistisk att de 

nya campusbussarna kommer innebär en 

förbättring för studenternas situation.  

Under höstens studentledningsråd lyftes två 

frågor, dels “Vad är en HP värd?” 

(HögskolePoäng) som tidigare varit på 

agendan, men där kårerna ansåg att det 

fortfarande fanns saker att diskutera. Till 

punkten togs ett underlag fram som lyfte 

exempel på hur problematiskt det kan vara 

för studenter när en HP är värd olika mycket. 

Kårerna försökte driva att HP är ett mått på 

tid men mötte visst motstånd från universitet 

som menade att HP är mått på kunskap. 

Överlag går det att fortsätta arbeta med 

frågan och kårerna uppmanades att skicka 

vidare frågan till fakulteterna så fort ärenden 

kommer in där det är oklarheter kring HP. 

Den andra punkten som lyftes var 

“Förutsättningar för studentinflytande” vilket 

var ett önskemål från kårerna om att LiU tar 

fram en policy för att reglera hur 

studentinflytande ska fungera. I underlaget 

lyftes exempel på när studentrepresentanter 

inte fått tillräckliga möjligheter att utföra sina 

uppdrag och andra svårigheter som 

studentrepresentanter möter. Frågan mottogs 

väl och många konkreta ändringar ansågs 

rimliga men man motsatte sig att skapa en 

policy då man ville undvika fler 

styrdokument. Ett par månader senare 

lyckades studentkårerna övertyga LiU om att 

någon form av styrdokument är fördelaktigt 

inför granskningar av UKÄ, varpå ett projekt 

har påbörjats med målet att ta fram nya 
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riktlinjer. Där är studentkårerna inblandade i 

både arbetsgrupp, remissgrupp och 

ledningsgrupp.  

Under vårens möte lyftes en fortsättning på 

frågan om studentinflytande där 

studentkårerna lyfte behovet av att ha en 

universitetsgemensam definition av vad 

studentinflytande är i praktiken för att 

säkerställa att de kommande riktlinjerna 

används på samma sätt över lärosätet. 

Diskussionen gick väldigt bra och 

arbetsgruppen som jobbar med riktlinjerna 

fick med sig nyttiga tankar. 

Den andra punkten som lyftes var “LiUs 

fortsatta arbete med utsatthet i akademin” där 

kårerna ville ha en diskussion om hur LiU 

fortsatt arbetet efter #Metoo, hur man 

arbetar proaktivt för att säkerställa allas 

trygghet inom universitetet, hur man hanterar 

anmälningar och hur man jobbar mot 

tystnadskulturen. Diskussionen cirkulerade 

främst kring arbetet med LiUs värdegrund 

och kårerna var inte nöjda med att 

diskussionen inte ledde till åtgärder eller 

resultat. 

Enligt handlingsplanen för 2018/2019 skulle 

StuFF undersöka möjligheten att upprätta 

rutiner för en permanent arbetsgrupp, 

liknande StUBin, för det nationella arbetet 

och som skulle vara delegation till SFS. 

Utlysningen av möjligheten att vara med i 

delegationen började i januari månad. Vi 

hörde av oss till sittande 

studentrepresentanter, StuFFs FUM, 

utnyttjade medlemsmejl och StuFFs 

facebooksida. I dessa utskick framgick 

perioden uppdrag, vad arbetet innehåller och 

uppskattad arbetsmängd. StuFF fick ett svar, 

men den intresserade drog tillbaka sitt 

intresse. Efter detta ansåg SKN att en 

delegation inte skulle kunna bestå av 

studenter utifrån styrelsen för att arbetet med 

SFS Fullmäktige hann starta innan det fanns 

någon tillsatt. 

När SFS var avslutat gick StuFF därifrån med 

samtliga egna motioner genomröstade och i 

övrigt fick de motioner som vi tyckte var bra 

också stöd i plenum. Om detta berodde på ett 

välfungerande arbete på plats, att vi helt 

enkelt skrivit bra motioner eller att stödet från 

andra kårer var vad som gjorde det möjligt är 

svårt att avgöra. En undersökning av 

huruvida delegationen kunde bli en del av ett 

permanent utskott gjordes inte på grund av 

att det inte fanns underlag, i och med 

avsaknaden på delegation. 
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För att StuFF inte på egen hand kan övervaka 

alla studenters utbildning och arbetsmiljö så 

samarbetar vi med sektionerna på campus. 

Detta samarbete regleras inom så kallade 

sektionsavtal som ger sektionerna ett bidrag 

baserat på hur mycket arbete de gör för sina 

studenter vad gäller just utbildnings- och 

arbetsmiljöbevakning. För att följa upp dessa 

samarbeten har vi därför regelbundna möten 

med sektionerna för att stötta dem i arbetet. 

UB-möten har skett en gång i månaden sedan 

september, sista mötet hölls i maj. 

Utbildningsutvecklarna har tagit fram ett 

årshjul för att det ska finnas en liknande 

struktur från år till år. Löpande under StuFFs 

verksamhetsår har UB:arna haft möjlighet att 

utvärdera och komma med input om 

upplägget på mötena. Utbildningsutvecklarna 

har tagit till sig av vad UB:arna sagt och gjort 

förändringar för att effektivisera och få ett 

bättre flyt på mötena. EvaLiUate är den 

punkt som har diskuterats mest under året, då 

det har funnits många frågetecken kring 

systemet som inte varit helt färdigutvecklat. 

Frågan om en utbildningsvecka väcktes och 

är nu en del av verksamhetsplanen och 

handlingsplanen för verksamhetsår 19/20 

AMO-möten har varit en gång i månaden och 

under en period under hösten två gånger i 

månaden. AMO-mötena har använts för att 

utbilda AMOs om arbetsmiljöfrågor, gett 

dem verktyg för att arbeta med arbetsmiljön 

inom respektive sektion, men också 

kontinuerligt gett de information som 

kommer från möten med universitetet. 

AMOs har efter varje möte haft möjlighet att 

anonymt utvärdera mötena. Denna data har 

använts kontinuerligt för att förbättra AMO-

mötena. Under våren har målet varit att sätta 

en struktur och skapa en strategisk plan hur 

AMO-mötena ska se ut över ett 

verksamhetsår. AMO-mötena har även varit 

en plattform för AMOs att nätverka och 

utbyta ideer. Detta klimat har gynnat 

skapande av projektet ”Hjälp min vän” 

(HMV), som har varit en föreläsningsserie på 

campus Valla som hanterat och utbildat kring 

flertalet områden inom psykiska ohälsa. 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har 

sektionskoordinator som brukligt hållit i 

möten en gång i månaden för samtliga 

sektioners ordförande. SEKT-möten har 

hållits i Linköping och INSEKT-möten i 

Norrköping. I respektive stad hölls fem 

möten under höstterminen och fem under 

vårterminen. Syftet med dessa möten är att 

sektionerna får ett återkommande forum där 

de kan rapportera hur det går med deras 

arbete samt bolla tankar och idéer med andra 

sektioner och StuFFs representanter. Det är 

också ett tillfälle där StuFF uppdaterar kring 

vad som hänt i kårens verksamhet sedan sist. 

På varje möte har det även funnits en 

temapunkt som sektionskoordinator varit 

huvudansvarig för att ta fram med syfte att 
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diskutera utmaningar och aspekter de flesta 

sektionerna kan tänkas ställas inför under sitt 

år. Exempel på temapunkter som tagits upp 

är arbetsledning, medlemsmöten och stadgar. 

Avslutningsvis har dessa möten varit ett bra 

sätt att följa sektionernas arbete inom 

ramarna för våra samarbeten och avtal. 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har VKO 

tillsammans med VKO från Consensus och 

LinTek haft en gemensam kassörsutbildning 

för alla sektioners kassörer i början av 

verksamhetsåret. Utfallet var bra och 

utbildningen hade många besökare, men långt 

ifrån alla av StuFFs sektioner deltog. Med 

vetskap från tidigare år så valde VKO att inte 

ha regelbundna kassörsmöten som funnits 

tidigare år eftersom det har varit väldigt få 

besökare samt att det inte funnits något som 

reglerat att kassörer ska ha sådana möten likt 

UB, AMO eller ordförande. 

Under diskussion på sektionsutbildningen 

som hölls så var samtliga sektioner överens 

om vad som behövdes, att uppta 

kassörsmöten på nytt. På den anledningen 

planerade VKO sådana möten, ett i varje stad 

för att lägga upp en strategi för hur dessa 

möten skulle se ut. Detta resulterade tyvärr 

inte som önskat utan det kom till dessa två 

möten 10 av ca 45 stycken kassörer. De som 

var på plats var väldigt nöjda med mötet men 

förhoppningen är att det till nästa 

verksamhetsår blir bättre uppslutning.   

Precis som tidigare år var tanken att hålla i 

sektionsutbildningar under båda terminerna 

för att alla sektioner skulle ha chans att få en 

utbildning relativt tidigt under deras 

respektive verksamhetsår. Under 

höstterminen var det tänkt att det skulle 

provas ett nytt koncept med en mindre 

sektionsutbildning i vardera stad för att sedan 

på vårterminen följas upp med en traditionell, 

större och mer påkostad utbildning med 

sektioner från bägge städer. 

Med anledning av bristfällig planering på 

grund av hög arbetsbelastning för 

Sektionskoordinatorn blev tyvärr inte 

höstterminens utbildningar inte av. Istället 

hamnade allt fokus på vårens utbildning som 

ägde rum i Linköping i början av mars. Till 

skillnad från sektionsutbildningar som hållits 

under tidigare verksamhetsår där man gick på 

två föreläsningar á 1 timme av cirka tio 

föreläsningar att välja på, så var upplägget för 

detta år att det hölls fyra föreläsningar á 30 

minuter som alla deltagare går på. Tanken 

med detta var att deltagarna inte skulle känna 

att de eventuellt går miste om information 

som kunde varit nyttig för dem. Utfallet blev 

att flertalet deltagare upplevde vissa 

föreläsningar som irrelevanta för just sin post 

och att 30 minuter långa föreläsningar 

tenderar att inte bli så djupgående. 

Sektionsutbildningen hade cirka 160 stycken 

deltagare varav 55 av dem deltog i 

utvärderingen och därmed ger StuFF bättre 

förutsättningar att genomföra en ännu bättre 

utbildning till nästa gång. 
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Under året har StuFF deltagit på flera av 

sektionernas arbetsmarknadsdagar för att 

stärka samarbetet och visa upp en enad front 

mot studenterna. Förhoppningen var att 

detta skulle vara ett avslappnat forum där 

man kan nå ut direkt till studenterna och göra 

kåren mer familjär för dem. Detta fungerade 

generellt sätt ganska bra på de 

arbetsmarknadsdagar där varje monter var en 

del av en tipspromenad och mässbesökarna 

skulle försöka lista ut svaret på varje monters 

fråga genom att prata med aktören i fråga. På 

de mässor där det inte arrangerades någon 

aktivitet av det slaget var det oftast färre 

studenter som besökte montern vilket gjorde 

att arbetstiden som investerades i deltagandet 

inte alltid var kvalitativ. Kåren utesluter inte 

att delta på arbetsmarknadsdagar i framtiden, 

men det behöver funderas på bättre sätt att 

träffa och nå ut till studenterna som om 

möjligt är mindre tidskrävande. 
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Fullmäktige har under året haft ett sjunkande 

engagemang vilket har lett till flera inställda 

möten samt möten där de precis uppnått 

beslutsförhet vilket har upplevts som 

problematiskt och ineffektivt för StuFF som 

organisation. Svårigheter med att tillsätta 

utskotten som tillhör FUM har fortsatt sedan 

flera år tillbaka men även detta år hittade man 

till slut tillräckligt många för båda utskotten 

och ett Kårval kunde genomföras på en helt 

ny valmodul. 

Vid starten av FUMs verksamhetsår var 

engagemanget högt och en större förändring 

drevs igenom från styrelsens sida rörande 

FUMs verksamhetsår. Tidigare har FUM haft 

ett verksamhetsår som inletts med ett 

konstituerande möte under våren och har 

alltså inte följt samma verksamhetsår som 

styrelsen vilket innebär att de största besluten 

fattas när FUM har minst erfarenhet. 

Ändringen innebär att även FUM tillträder 

den 1 juli och att det som förr hette 

Konstituerande Fullmäktigemöte (numera 

årsmöte) sker i slutet av verksamhetsåret när 

FUM har mer erfarenhet och har haft en 

möjlighet att jobba parallellt med styrelsen i 

framtagandet av nya och revidering av gamla 

styrdokumenten.  

Styrelsen och FUM har haft ett gott 

samarbete rörande skrivandet av nya 

styrdokument inför kommande 

verksamhetsår där man prövat på ett 

workshop-format tidigt i processen samt ett 

åsiktstorg under årsmötet för bättre 

diskussioner. Båda dessa försök har 

uppskattats och kommer vidareutvecklas. 

Arbetet med att utveckla och förtydliga 

FUMs format och funktion kommer fortsätta 

kommande verksamhetsår med punkter i 

både handlingsplan och verksamhetsplan. 

FUMs utskott blev tillsatta sent och under 

arbetets gång så uppmärksammade styrelsen 

att ett förtydligande om vem som arbetsleder 

dem skulle behövas och vad det innebär. 

Överlag lite mer rutiner och struktur för att 

säkerställa att saker inte faller mellan stolarna 

vore fördelaktigt, vilket är något som man 

under kommande verksamhetsår kommer 

jobba med och då också med utskottens egna 

utvärderingar som underlag.  

I handlingsplanen för 2018/2019 framgick att 

en satsning kring revidering av 

åsiktsprogrammet skulle göras. Under hösten 

startades en projektgrupp bestående av 

listombuden och en representant från 

styrelsen. Styrelserepresentanten var med för 

att starta upp arbetet och ge stöd löpande 

under arbetet. Målet var att under 

verksamhetsåret komma fram till en struktur 

över hur programmet ska se ut och vad det 

ska innehålla. Tyvärr har arbetet inte kunnat 

genomföras på grund av det sjunkande 

engagemanget från FUM och satsningen har 

lagts in i nästa handlingsplan. 
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Efter ett avslutat verksamhetsår bör Fullmäktige alltid besluta antingen hur man ska täcka det 
eventuella minusresultatet alternativt vad som ska göras med ett eventuellt positivt resultat.  
 
 
Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

• Underskottet ska täckas av det egna kapitalet och överföras i ny räkning 
 
 
_____________________ 
Anika Ernvik, VKO 19/20 
 

 

AU

Anika Ernvik (Jan 28, 2020)
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