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Tid:   Fredagen den 7e februari 2020, kl. 13:00-14:00 

Lokal: Wallenberg, Kårallen 

Närvarande: Sofia Ritenius, Anika Ernvik, Emma Linder, Kim Axelsson, Tone Wernersson 

Även kallade:  Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl. nr. 

1. 1 Mötets öppnande 
Kårordförande Sofia Ritenius öppnade mötet kl. 13:47 

 

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 lägga till handling 10a SM10-19/20 till punkt 10a  

• Att godkänna föredragningslistan 

5 SM10-19/20 

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 
 

a) Motionssvar rörande Förändrad struktur av Fullmäktige 
Beslutades: Att godkänna motionssvaret med de tillagda små justeringarna 

 

 

10a SM10-19/20 
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b) Proposition gällande Nominering av hedersmedlem 

Beslutades: Att godkänna nomineringen i sin helhet 

 

10b SM10-19/20 

11. 1 Övriga beslutspunkter 
 

a) Utseende av medlemsrepresentant Pop Sensation 
Beslutades: Att godkänna Anika Ernvik som medlemsrepresentant till Pop Sensation 

 

 

11a SM10-19/20 

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. 13:51 

 

 

Undertecknas av 

 
 
 

  

Sofia Ritenius Anika Ernvik 
 

Tone Wernersson 
 

Kårordförande Sekreterare Justeringsperson 
 
 
 
 
 
 

 

Anika Ernvik (Jun 23, 2020 21:44 GMT+2)

AE

Tone Wernersson (Jun 24, 2020 11:58 GMT+2)
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Styrelsen vill tacka FFI för motionen! Nedan kommer vi formulera våra tankar rörande motionen 
och tillhörande förtydligande utifrån styrelsens perspektiv med hopp om att det bidrar till FUMs 
fortsatta diskussion. Det blir ett omfattande svar då vi både vill ge styrelsens rekommendation för 
hur vi tror detta skulle kunna hanteras, vi har även en del perspektiv på allmänna saker rörande 
detta, efter det följer en del problematik i motionen som vi vill lyfta till er kännedom följt av några 
tankar om möjliga förändringar i förslaget samt sist några saker för er att överväga om ni väljer att 
gå vidare med motionen. 
 
Vi vill först och främst vara tydliga med att vi inte är negativa till en diskussion om förändring eller 
till en förändring i sig, vi håller med om att det verkligen finns utrymme att förbättra och vi är 
väldigt glada över engagemanget. Vi ser inga problem med att se över Fullmäktiges struktur och vi 
tror att det kan, om det görs rätt, gynna vår organisation. Vi kommer dock lyfta några anledningar 
till att inte rösta för motionen i dagsläget som är av väldigt praktiska skäl, men med det sagt ställer vi 
oss som sagt var inte emot grundtanken. Sen om det är denna förändring eller någon annan 
förändring som FUM vill driva igenom är upp till FUM. 
 
Vi vill föreslå att detta arbete bör ske som en punkt i StuFFs handlings- eller verksamhetsplan. Att 
fatta ett så här stort beslut som sen inte finns med i något annat dokument än protokollet skapar en 
risk att det glöms bort eller inte får det utrymme som krävs då det inte finns med i de dokument 
som styrelsen grundar sin verksamhet på. Överlag är det önskvärt att alla beslut som innefattar mer 
än en kort stunds arbete finns med i något dokument. Dessutom ser vi att motionären tänker sig att 
det kommer behöva få ta tid och då passar det utmärkt som en HP punkt. Det skulle dessutom 
tillåta att övrig verksamhet anpassas för att säkerställa att arbetsbördan blir rimlig för de som 
förväntas genomföra arbetet, om det så är styrelsen eller Fullmäktige eller en blandning av de två. 
 
Om ni anser att det här bör göras så rekommenderar vi därför att ni röstar ned den idag och istället 
lyfter den på DokFUM då handlingsplanen för 20/21 ska klubbas. Gärna att punkten också tas upp 
på workshopen som är precis innan mötet där den här motionen behandlas. 

 

Nedan följer några funderingar från styrelsen, i vilken utsträckning ni väljer att ha de i åtanke är 
såklart upp till er. Vi menar med detta inte att argumentera vare sig för eller emot men helt enkelt 
lyfta perspektiv som vi ser. 

Motionen lyfter exempel på hur det är problematiskt hur demokratiska vi är (eller inte är) som man 
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hoppas fixa genom att genomföra förändringen. Vi vill dock påpeka att samma problematik som vi 
har med betydligt färre medlemmar än möjliga medlemmar och sen en väldigt liten del av 
medlemmarna som också röstar, den problematiken har även sektioner. Majoriteten av studenter är 
inte medlemmar i en sektion och av medlemmarna i sektionerna så är det inte alltid en majoritet som 
går på årsmöten. Kravet att vi ska vara demokratiskt uppbyggda uppnår vi då alla som vi 
representerar har möjlighet att vara medlemmar, att rösta och att ställa upp i val. Sen att få tar den 
möjligheten är såklart ett enormt problem i sig men det är inte en fråga om vi är eller inte är 
demokratiska. Det problemet handlar snarare om hur väl vi kan representera, vilket är ett problem 
de flesta sektionerna delar med oss. 

Sektionerna har nog lättare att representera sina medlemmar än listor har att representera de som 
röstat på dem, då de kan nå ut till sina medlemmar medan en lista inte ens kan veta vilka som röstat 
på den. Så den enskilde medlemmens möjligheter att påverka även utanför kårvalet skulle troligtvis 
öka. Men å andra sidan är de som vi har svårast att nå ut till de som inte är engagerade i sina 
sektioner. De skulle i och med denna förändring troligtvis hamna än längre bort. Vi har även 450 
fristående kurser samt cirka 10 masterprogram som inte ingår i någon sektion, dessa kommer hamna 
än längre bort.       

Möjligheten att ha FUM ledamöter som sitter flera år i rad försvinner nästan helt – mer osannolikt 
att någon vill och får sitta i sin sektionsstyrelse två eller tre år i rad än att en väljer att ställa upp i 
Kårvalet fler år i rad. Så där förloras en kontinuitet men istället kommer det alltid in nya med nya 
perspektiv. Det kan också förenkla överlämning, om en ny lista uppstår nu så har de inga företrädare 
som lämnar över arbetet till dem, med den här ändringen skulle det naturligt ingå i sektionens 
överlämningsrutiner. 

Tidslinjen som motionen fastställer, med omedelbar start och en hård deadline att det måste vara 
avklarat i tid inför Kårval till verksamhetsåret 21/22 ställer till en del, i stort sett krävs det att allt blir 
klappat och klart på ett år nu, men minst en ändring i stadgans delar som kräver två omröstningar 
med ett verksamhetsårsskifte mellan måste ske. Därför skulle vi, för att hålla tidsplanen, behöva 
besluta om den ändringen redan innan sista juni i år. Och det tror inte styrelsen att man kan hinna. 
Det vi anser måste ändras gäller  

§ 12.3 Beslutande omröstning 

Vid beslutande omröstning tillämpas Stadga rörande valordning vid val till fullmäktige i tillämpliga 
delar. 

Detta berör alltså hur man går tillväga om man ska lägga ned StuFF och formuleringen i stadgan 
idag innebär att man ska nyttja det som står skriver om valet till fullmäktige för att medlemmarna 
ska ha en chans att rösta. Med förändringen som motionen kräver kommer det inte finnas något 
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tillvägagångssätt för StuFFs medlemmar att rösta på det sättet. Så då måste detta stycke ändras. 

Styrelsen är oroliga över hur det skulle tas emot bland sektionerna om den här motionen röstas 
igenom utan att någon dialog förts med dem först då det uttryckligen står att StuFF ska ändra i sina 
avtal med dem och att de därmed kommer få ansvar och uppdrag som de inte blivit tillfrågade om 
de vill och kan ta på sig. Överlag för vi gärna en dialog med våra samarbetspartners om ändringar i 
avtal innan vi klubbar dem, att omgående ändra i dem eller att ens godkänna en motion som säger 
att vi ska ändra i dem utan dialog innan känns som att det kan landa mycket illa. Engagemanget hos 
de som utses vara med i FUM måste värnas om, om de känner sig dit-tvingade och överkörda är vi 
oroliga att förändringen inte kommer gynna StuFF. 

FUMs personalansvar är redan i dagsläget svårhanterad men har nu landat i en lösning där styrelsen 
har en tydligare kontakt med listombuden för att tillgodose detta. Med förändringen så har vi svårt 
att se hur detta skulle kunna ske på ett bra sätt. 

Om ni väljer att rösta för den idag så vill vi upplysa om några formuleringar som styrelsen anser kan 
formuleras om för att förtydliga och undvika missförstånd, till exempel kan man genomgående 
hänvisa till sektioner som sektioner och endast nämna föreningar om det som menas är helt andra 
föreningar, t.ex. om ni vill att Holger Spexet eller Lithe Blås ska sitta med i FUM. Var då medvetna 
om att även partipolitiska föreningar existerar vid LiU så beslutar ni om att föreningar får sitta i 
FUM så kommer det inte lösa en del av de problem som motionärerna ser. Då motionen och 
förtydligandet ska läsas ihop och hänger samman som de gör är det viktigt att rätt ord används så 
också rätt arbete utförs och förhoppningsvis med önskat resultat. 

Vi skulle också föredra en formulering i beslutet som inte uteslutande menar att en specifik lösning 
är vägen framåt, även om det i formuleringen nu finns utrymme för att kanske se över om frikursare 
kan få personval så är det ändå låst till sektions-mandats lösningen. Skulle en utredning hitta ett 
bättre alternativ så skulle man inte få gå på det. En formulering i stil med ”En arbetsgrupp ska 
tillsättas för att utreda hur FUM skulle kunna vara organiserat på ett annat sätt med syfte att bemöta 
problematiken som lyfts i denna motion. Utredningen ska mynna ut i ett förslag om förändring som 
ska innefatta ändringar i stadga och FUMs arbetsordning.” och kanske med ett tillägg om tänkt 
tidsplan, se input ovan om svårigheter att genomföra förändringen med den föreslagna tidsplanen. 

 

Styrelsen anser att det är Fullmäktiges uppgift att avgöra om en förändring behövs eller ej, men 
fattar ni ett beslut om att en specifik förändring ska ske så är det också bra att bestämma vem som 
ska genomföra den. Vem ska ingå i arbetsgruppen och vem är ansvarig för den? Om ni lägger det på 
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styrelsen och inte tidsbestämmer starten så måste vi bryta vår planering för våren och trycka in detta, 
då måste ni stryka saker ur årets handlingsplan för att vi ska ha utrymme för det. Gör inte en sak nu 
och vänta med den andra, för då har vi en månad där vi antingen jobbar med allt och hamnar på 
mycket övertid, eller så har vi en månad där vi inte kan riktigt göra något för vi vet inte vad ni vill. 

Det faktum att sektionerna skiftar vid olika tidpunkter under året, hur tänker FUM kring detta? Ska 
man ha löpande introduktion till nya ledamöter eller ska sektionerna lägga om sina verksamhetsår? 
Vi menar inte att detta i sig är ett hinder som gör förändringen omöjlig, men det är viktigt att ha 
tänkt igenom dessa saker innan man klubbar beslutet som sätter allt i rörelse. Lösningar finns allt 
som oftast att finna, men det gör man ju hellre innan snarare än efter. 

Styrelsen vill också peka på den eventuella jävsituation som uppstår, ska sektionsledamöterna 
representera sina egna organisationer eller ska de anse sig vara del av StuFF? Idag vill vi ju gärna att 
alla i FUM försöker tänka utifrån vad som är bäst för alla studenter vi representerar samt för vår 
organisation så att vi som organisation kan fortsätta leverera det våra studenter behöver. Men ska en 
sektionsledamot förväntas tänka så eller ska hen förväntas representera enbart de studenter som 
kommer från ens program? Medlemmar i sektionen? Är det OK om de sätter sin sektions bästa före 
StuFFs bästa? Hur ska de hantera de olika rollerna de får och det faktum att de som sektioner både 
är en samarbetspartner som har en nästan B2B, köp och sälj relation till StuFF som då är beställare 
och vars ”affärer” de till varierande grad är beroende av och samtidigt utgöra det beslutande organet 
hos sin beställare? Det kan finnas många positiva effekter, såsom motionen lyfter kommer 
sektionerna närmare kåren, förståelse och samverkan lär öka. Men det är viktigt att ha en plan för 
hur dessa frågor ska hanteras. 

 

 

På grund av anledningar givna ovan föreslår styrelsen att Fullmäktige avslår motionen. 

 

 

______________________ 

Styrelsen genom Sofia Ritenius 
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StuFF kan genom ett hedersmedlemskap hedra en person som synnerligen främjat studentkårens 
intressen och strävanden. Att utse en hedersmedlem kräver antingen en skrivelse från en enhällig 
styrelse eller från minst 25 medlemmar och ska sedan beslutas om av Fullmäktige.  

Jag föreslår att vi lägger fram en skrivelse till FUM om att utse Ann Holmlid till vår femte 
hedersmedlem för det goda arbete och det fantastiska stöd som hon gett vår kår genom hennes 
arbete som biträdande universitetsdirektör. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Lyfta propositionen, i styrelsens namn, i FUM 

 

 

 

_______________ 

Sofia Ritenius 
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StuFF kan genom ett hedersmedlemskap hedra en person som synnerligen främjat studentkårens 
intressen och strävanden. Att utse en hedersmedlem kräver antingen en skrivelse från en enhällig 
styrelse eller från minst 25 medlemmar och ska sedan beslutas om av Fullmäktige.  

Med anledning av Ann Holmlids avgång från sitt uppdrag som biträdande universitetsdirektör vill 
styrelsen uppmärksamma henne och det stöd som hon gett StuFF under åren. Vi, som en enhällig 
styrelse, nominerar därför henne till hedersmedlem genom bifogad skrivelse. Ann har blivit tillfrågad 
och tackat ja till nomineringen. 

 

Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

• Utse Ann Holmlid till hedersmedlem i StuFF 

 

 

 

_______________ 

Styrelsen, genom Sofia Ritenius 
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Ann Holmlid har länge haft ett brinnande engagemang för studentinflytande, något som märktes 
redan under hennes studietid då hon var kårordförande i kåren SUL som sedan slogs ihop med 
LUSIL och bildade StuFF. Hon har sedan jobbat på LiU i olika befattningar, senast som biträdande 
universitetsdirektör, och på olika sätt verkat för och stöttat studentinflytandet. 

Ann har genom sitt ledarskap i Studentrådet hjälpt flera generationer av presidier både med 
personlig stöttning men också med konkreta råd och tips. Hon har ofta fungerat som en ambassadör 
för studentinflytande då hon genom sitt nätverk på LiU kunnat hjälpa kåraktiva hitta rätt med frågor 
och åsikter och också gentemot LiU där hon uppmanat sina kollegor till att fråga oss studenter vad 
vi tycker. Hon har genom allt detta varit objektiv och saklig, trots sina ibland motstridiga roller där 
hon representerar sitt lärosäte men samtidigt stöttar kåren i vårt arbete att granska lärosätet. Det är 
tydligt att hennes mål är att göra LiU så bra det möjligtvis kan vara, inte bara för studenternas skull 
men också med studenternas hjälp. 

Ann har också suttit i Kårservice styrelse, först som ledamot och sedan som ordförande och har på 
så sätt kunnat främja studentlivet ytterligare. Hennes passion för studenternas välmående och trivsel 
har varit uppenbar och ovärderlig för StuFF. Hon har visat sin omtanke för studenter i de svåra 
studentärenden som hon har haft hand om och också genom sitt arbete med kårernas 
arbetsmiljöarbete. 

Ann har funnits där för kåren långt utöver vad som kan förväntas av hennes yrkesroll och vi känner 
oss hedrade att få utse henne till hedersmedlem. 

Styrelsen i enighet 

 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

Sofia Ritenius  Anika Ernvik  Tone Wernersson Frida Myrén 

 

 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

Petter Palmqvist Josefin Stoor  Kim Axelsson  Emma Linder 

 

 

_______________ _______________ 

Natalia Tomczyk Policarpio Bernerstedt 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

  

 

 

 

Pop Sensation är en förening som StuFF och Consensus startat för att arrangera ett evenemang med 
syfte att öka integration mellan studenter från FilFak, UV och MedFak under mottagningen. Detta 
evenemang upphörde dock för ett flertal år sedan och föreningen skulle då avvecklas. Det skedde 
inte då och har sedan dess runnit ut i sanden då det inte funnits någon som varit utsedd för att 
avveckla organisationen. I år är året vi tar tag i detta och för att göra det måste vi som ägare utse 
våra representanter till Pop Sensations styrelse. Förslaget är att Anika gör detta då hon som 
firmatecknare kan hantera de pengar som ska föras över från Pop Sensation till StuFF.  

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Utse Anika Ernvik till StuFFs medlemsrepresentant till Pop Sensation 

 

 

_______________ 

Sofia Ritenius 
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