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Datum: onsdagen den 9 december 2020 

Tid kl 17:15 

Lokal: Digitalt 

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 20/21 
 

 

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på 

Kulturlistan   

Hedvig Martinsson x  

Stina Persson   

Sarah Andersson Sjövall x  

Sofia Elwe x  

   

Lärarlistan   

Kim Axelsson x  

Freja Larsson x  

Rasmus Wramner x  

Malin Grönroos x  

Anton Östebo  x  

Clara Albinsson x  

   

Stad i ljus   

Josefin Stoor   

Thomas Kästner x  

Anton Halvars Klintäng x  

Emma Lång x  

Emma Linder x  

Anton Karlsson   

Andy Wong x  

Didrik Florhed   
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Alexander Fröderberg x  

Erik Håkansson x  

Jonna Lindberg   

Sandra Kolehmainen x  

   

Närvarande styrelsemedlemmar   

August Goldhahn x Deltog ej på 9d 

Anika Ernvik x Deltog ej på 9d 

Tone Wernersson   

Johannes Stedt   

Policarpio Bernerstedt   

Deborah Traujtmann   

Natalia Tomczyk x Deltog ej på 9d 

Erik Stiegler x Deltog ej på 9d 
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Föredragningslista 

Ärendeordning 
Punkterna behandlas i följande ordning: 1-7, 12, 8, 9f, 9a-e, 10-11, 13-20 

 

Punkt Ärende Handl. nr. 

1)  Mötets öppnande 
Klara Bladh öppnar mötet kl 17:29 

 

2)  Justering av röstlängd 
Röstlängden justeras till 17  röstande  
Röstlängden justeras till 15 röstande för punkt 12.d 

 

3)  Val av två justerare tillika rösträknare 

Beslutades: att välja Clara Albinsson och Thomas Kästner till justerare tillika 

rösträknare 

 

4)  Mötets stadgeenliga utlysande 
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst 

 

5)  Adjungeringar 
Beslutades: att adjungera in Hugo Samuelsson  med närvarorätt och yttranderätt 
Beslutades: att adjungera in Daniel Roos och Erik Wängstam med närvarorätt och 
yttranderätt från punk 9.f 

 

6)  Fastställande av föredragningslista 
Klara Bladh, talman, yrkar på att lägga till handlingarna “Valinstruktion” och 
“Årsredovisning med revisorsutlåtande” i föredragningslistan 

Beslutades: att godkänna ändringsyrkandet 
Beslutades: att godkänna framvaskad föredragningslistan  

6 FF03-20/21 

7)  Tidigare mötesprotokoll 
 

 

a)  FP01-2021 och FP02-2021 
Beslutades: att lägga protokollen till handlingarna 

 

8)  Information från styrelse och utskott 
Styrelsen: 
Sedan styrelsens senaste rapport har styrelsen fortsatt att arbeta på distans vilket kan 
summeras som att det är tråkigt, men fungerar. Corona påverkar alla forum och 
diskussioner som kåren är verksam i och behandlas ofta dagligen. 
Under hösten har kåren medverkat i LiU:s självvärderingsprojekt som de utför på 
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uppdrag av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) och även skrivit en studentinlaga där 
studenternas tankar kring LiU:s värdering sammanställts. 
 
Stora framsteg har gjorts på kommunikationssidan där vi nu har en chattfunktion på 
hemsidan, en julkalender som gått under december och arbetet fortsätter med att 
skapa fler aktiva platser för dialog mellan oss och våra medlemmar. 
 
Kåren har även ansträngt sig för att stötta sektionerna när mycket har ställts in och 
många årsmöten har blivit tvungna att bli digitala. Terminsrapporterna ska in för 
HT20 och kommer gås igenom efter jul. Nytt för sektionssamarbetet är att 
kårordförande har inkluderats mer i dialogen med sektionsordförande för att skapa en 
tätare och tydligare dialog. Inför januari planeras ett gemensamt möte mellan kåren, 
fakulteterna och sektionerna för att jobba ytterligare på detta. 
 
Nationellt så har SFS (Sveriges förenade studentkårer) haft ett möte med FHM och 
diskuterat Corona och studentkårernas ansvar kring pandemin. Det har även tagits 
fram gemensamma riktlinjer för kårerna att hålla mot sitt respektive lärosäte för att 
underlätta i kårernas arbete. 
 
Gällande just Corona så har kåren observerat problem med flertalet examinationer och 
kommunikationsproblem till studenterna. Något vi påtalat till LiU och aktivt jobbat 
med. 
Det har även införts nya pandeminivåer för att underlätta planering och 
kommunikation för LiU internt. Kåren har även förespråkat att LiU bör ta in mer 
input från studenterna och en ny temperaturmätare eller ”coronaenkät” är planerad 
tills i vår. 
 
Här tar Natalia Tomczyk över och presenterar vad hon och resten av studentenheten 
jobbar med. 
Det har observants en liten ökning i studentärenden senaste tentaperioden annars är 
läget oförändrat jämfört med ett nomralläge utan pandemi. 
 
Många studenter har det kämpigt just nu rapporteras av flera instanser (studenthälsan, 
AMOs m.m.) och pandemin har satt ett extra fokus på studenthälsovården. 
Vidare jobbar studentenheten kring att säkerställa VFU, kursplaner PÅ UV, uppföljning 
av tidigare års SLR-frågor och ett arbete kring samtycke och sexuella trakasserier. 
Valrådet: Har kommit igång med arbetet, har diskuterat generella strategier och 
marknadsföring. Undersöker valmodulen.  
 
Mötet ajourneras i 10 min.  

9)  Propositioner  
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a)  Tjänstestruktur 2021/2022 

Kim Axelsson, Lärarlistan, yrkar på 

att ändra under rubriken “studentenheten” på rad 3 till 4 byta ut ”En av enhetens 
ledamöter skall även ha huvudansvar för forskarutbildningsfrågor.” mot “Enheten skall 
även delegera huvudansvar för forskarutbildnigsfrågor och för 
internationaliseringsfrågor” 
Beslutades: att godkänna ändringsyrkandet  

Beslutades: att fastställa tjänstestruktur 2021/2022 enligt det framvaskade förslaget 

9a FF03-20/21 

b)  Arvode för StuFF 2021/2022 

Anika Ernvik, VKO, yrkar på  

att ändra arvodet för Valberedning och Valrådets ledamöter till:  

Valråd, ersättning per person Arvode 2 000 kr/år 

Valberedning, ersättning per person Arvode 2 000 kr/år 

samt  

att stryka arvodet för Valberedningens respektive Valrådets ordföranden om 1 500 kr 
vardera 

Beslutades: att godkänna ändringsyrkandet nr 1 

Beslutades: att godkänna ändringsyrkandet nr 2 

Beslutades: att fastställa den framvaskade propositionen  

        9b FF03-20/21 

c)  Budgetrevideringar halvtid 20/21 

Beslutades: att godkänna propositionen i sin helhet  

9c FF03-20/21 

d)  Höjt arvode 2020/2021 

Hedvig Martinsson, Kulturlistan,  yrkar på 

att höja arvodet från 35% av prisbasbeloppet till 40% för att öka samstämdheten med 
tidigare belsut om höjt arvode för kommande styrelse 21/22. 

Beslutades: att godkänna Hedvigs yrkande 

Beslutades: att fastställa den framvaskade propositionen  

9d FF03-20/21 

e)  Arbetsmiljöpolicy 
Mötet ajourneras i 5 min. 
Kim Axelsson, Lärarlistan, yrkar  
att under rubriken “Skyddsombudet” ändra första meningen till “Skyddsombudet väljs 
av styrelsen, i regel i början av varje verksamhetsår” 
 

Beslutades: att godkänna Kims yrkande  

Beslutades: att godkänna den framvaskade propositionen  

9e FF03-20/21 

f)  Mottagningspolicy 

Beslutades: att fastställa mottagningspolicyn enligt den handling som har skickats ut 

Beslutades: att ge Erik rätt till redaktionella ändringar i mottagningspolicyn  

9f FF03-20/21 
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10)  Interpellationer 

Lämnas utan åtgärd 

 

11)  Motioner 
Lämnas utan åtgärd 

 

12)  Avslutande av verksamhetsåret 2019/2020  

a)  Granskning av verksamhetsberättelsen  
Beslutades: att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 

12a FF03-20/21 

b)  Fastställande av resultat- och balansräkning 
Beslutades: att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen 

12b FF03-20/21 

c)  Beslut om resultatdisposition 

Beslutades: att underskottet ska täckas av det egna kapitalet och överföras i ny räkning 

12c FF03-20/21 

d)  Prövande av ansvarsfrihet för föregående års styrelse 

Beslutades: att ge styrelsen 19/20 ansvarsfrihet 

12d FF03-20/21 

13)  Fastställande av valinstruktioner 

Beslutades: att fastställa valinstruktionerna för kårvaler 2021 

 

14)  Entlediganden  

a)  Thomas Kästner, FUM 
Beslutades: att entlediga Thomas Kästner från sitt uppdrag i fullmäktige från och med 
efter detta möte  

 

15)  Val av talmanspresidie  

a)  Vice talman 
Beslutades: att vakantsätta posten 

 

b)  Vice sekreterare 
Beslutades: att vakantsätta posten 

 

16)  Val av fullmäktiges utskott för verksamhetsåret 2020/2021  

a) a

) 

Ledamöter i valrådet (2) 
Beslutades: att vakantsätta posterna 
 

 

b)  Ledamöter i valberedningen (2)  
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Beslutades: att vakantsätta posterna 

17)  Diskussionspunkter 
 

 

a)  Valrådet och valberednings framtid 
Det har länge varit svårt att rekrytera personer till dessa grupper. Hur ska man få 
personer att vilja engagera sig i dessa? Höjt arvode? En strategi kan vara samarbeten 
tillsammans med andra sektioner, tex. HR? En representant från varje lista? Färre 
personer i grupperna? Gör om uppdraget till ett enmansuppdrag med deltidsarvode?  
 
Bör ha samdiskussion med styrelse och valråd/valberedning ang FUMs framtida 
organisering.  

17a FF03-20/21 

18)  Övriga frågor 
Lämnas utan åtgärd 

 

19)  Nästa möte 
Lördag 20 februari 2021 

 

20)  Mötets avslutande 
Klara Bladh avslutar mötet kl 21:11 

 

 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 

Klara Bladh, talman 
 

Josefine Kilborn, sekreterare 

_________________________________ _________________________________ 

Clara Albinsson, justeringsperson Thomas Kästner, justeringsperson 
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Datum:   Onsdagen den 9 december 2020 

Tid 17:15 

Lokal: Digitalt 

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 20/21 

  
 

Föredragningslista 

 

Punkt Ärende Handl. nr. 

1.  Mötets öppnande  

2.  Justering av röstlängd  

3.  Val av två justerare tillika rösträknare  

4.  Mötets stadgeenliga utlysande  

5.  Adjungeringar  

6.  Fastställande av föredragningslista 6 FF03-20/21 

7.  Tidigare mötesprotokoll  

 a) FP01-2021 och FP02-2021  

8.  Information från styrelse och utskott  

9.  Propositioner  

 a) Tjänstestruktur 2021/2022 9a FF03-20/21 

 b) Arvode för StuFF 2021/2022 9b FF03-20/21 

 c) Budgetrevideringar halvtid 20/21 9c FF03-20/21 

 d) Höjt arvode 2020/2021 9d FF03-20/21 

 e) Arbetsmiljöpolicy 9e FF03-20/21 

 f) Mottagningspolicy 9f FF03-20/21 
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10.  Interpellationer  

11.  Motioner  

12.  Avslutande av verksamhetsår 2019/2020  

 a) Granskning av verksamhetsberättelse 12a FF03-20/21 

 b) Fastställande av resultat- och balansräkning 12b FF03-20/21 

 c) Beslut om resultatdisposition 12c FF03-20/21 

 d) Prövande av ansvarsfrihet för föregående års styrelse 12d FF03-20/21 

13.  Fastställande av valinstruktioner  

14.  Entlediganden  

 a) Thomas Kästner, FUM  

15.  Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2020/2021  

 a) Vice talman  

 b) Vice sekreterare  

16.  Val av fullmäktiges utskott för verksamhetsår 2020/2021  

 a) Ledamöter i valrådet (2)  

 b) Ledamöter i valberedningen (2)  

17.  Diskussionspunkter  

 a) Valrådet och valberednings framtid 17a FF03-20/21 

18.  Övriga frågor  

19.  Nästa möte 

9 december 2020 

 

20.  Mötets avslutande  

 
 



 

 

 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 
  
 

 

 

 

Tjänstestrukturen inför verksamhetsåret 2021/2022 inkluderar beskrivningar av de poster som ska 
tillsättas av Fullmäktige inför verksamhetsåret. Detta dokument fungerar sedan som ett uppdrag från 
Fullmäktige till Valberedningen för vilka poster man önskar tillsätta och vad de i huvudsak ska 
arbeta med. Det används sedan också av de förtroendevalda som ett stöd i deras arbete för att förstå 
vad som förväntas utöver vad som kan utläsas ur övriga dokument. Beskrivningarna rörande poster 
som ligger utanför styrelsen har inte genomgått några omfattande förändringar från tidigare, bland 
annat har det skett ett par förtydliganderop om tjänstestrukturen kring hur protokoll ska göras 
tillgängliga för medlemmarna, vilka ansvar som delas mellan talmanspresidium och styrelsens 
presidium samt hur ansvar är fördelat mellan auktoriserad revisor samt sakrevisorer. Förslaget för 
styrelse innefattar totalt 8 poster varav de flesta är relativt oförändrade från nuvarande 
verksamhetsår. 

 

Därför föreslår Styrelsen Fullmäktige besluta att: 

• Godkänna Tjänstestrukturen för verksamhetsåret 2021/2022 enligt bilaga 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 
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Tjänstestrukturen för verksamhetsår 2021/2022 är en förteckning över de förtroendevalda poster som 
utses av fullmäktige. Dokumentet har som syfte att ge en överblick över vilka de poster som finns samt 
ge en översiktlig beskrivning om vad respektive post innebär. Tjänstestrukturen är tänkt att fungera 
som ett stöd för olika delar av StuFFs verksamhet, i synnerhet för valberedningen och fullmäktige. 

Vidare kan tjänstestrukturen fungera som stöd för styrelsen i arbetet med att utgå från en 
kärnverksamhet i sina prioriteringar. Följande tjänstestruktur utgår från att StuFFs kärnverksamhet är: 

• Att förvalta organisationen och kåruppdraget utifrån hur det regleras i Högskolelagen, genom 
kårstatus från Linköping universitet samt kårens stadgar och styrdokument 

• Att utveckla och bevaka utbildningskvaliteten för universitetets studenter – vid 
grundutbildningar, avancerad nivå och forskarutbildning 

• Att säkerställa en god studiesocial situation genom att utveckla och bevaka studenters 
psykosociala och fysiska arbetsmiljö samt ansvara och samordna mottagningen av nya 
studenter 

• Att säkerställa studentinflytande genom att tillsätta studentrepresentanter och tillvarata kårens 
påverkansmöjlighet på nationell nivå 
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Talmanspresidiet 
Talmanspresidiet består av talman, vice talman, sekreterare och vice sekreterare. Talmanspresidiet 
ansvarar för att underlätta fullmäktiges arbete genom att arbetsleda kontinuerligt under 
verksamhetsåret. Tillsammans ansvarar talman och sekreterare för att fullmäktiges handlingar och 
protokoll distribueras. De ansvarar även för att en aktuell röstlängd finns med på 
fullmäktigesammanträdena. 

Talman planerar fullmäktigesammanträdena i samråd med styrelsens presidium och enligt gällande 
arbetsordning. Vidare kallar Talman till och leder fullmäktigesammanträdena. Talman arbetsleder 
talmanspresidiet och fullmäktiges utskott. I arbetet ingår bland annat att se till att sammanträdena 
fungerar effektivt och att praktiska uppgifter inför sammanträdena blir gjorda, såsom lokalbokning, 
beställning av mat och fika, och distribution av handlingar. Talman ska göra en fortlöpande 
beslutsuppföljning samt att ha en kontinuerlig dialog med styrelsen.  

Vice talman inträder vid talmans frånvaro. Vice talman ska vara talman behjälplig i dennes uppgifter. 
Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice talman under 
längre möten. 

Sekreterare ansvarar för protokollföring av fullmäktiges möten, att protokoll justeras och sedan återförs 
till fullmäktige. Sekreterare ansvarar för att detta görs stadgeenligt. 

Vice sekreterare inträder vid sekreterares frånvaro och ska i övrigt vara sekreterare behjälplig. Det 
senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice sekreterare under 
längre möten. 
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Valråd 
Valrådet anordnar val till fullmäktige och ansvarar för att valen genomförs enligt gällande 
styrdokument. Arbetet involverar att informera kårens studenter om möjligheten att bilda lista, att delge 
information till och stötta de listor som ställer upp i valet samt att genomföra själva valprocessen. 
Utöver övriga styrdokument regleras valrådets arbete främst genom dokumentet Instruktioner för 
valrådet. 

Valrådets ordförande har det yttersta ansvaret för valrådets arbete. Ordförande planerar, kallar till och 
leder valrådets möten. Ordförande ansvarar även för att protokoll förs och att dessa görs tillgängliga 
för medlemmarna. 

Valrådets ledamöter anordnar tillsammans med ordförande valet till fullmäktige. Valrådets vice 
ordförande utses internt av valrådet och ska vara en av ledamöterna. 

Valberedning 
Valberedningen ansvarar för att bereda val till de poster som väljs av fullmäktige. Arbetet involverar att 
planera och genomföra marknadsföringsarbete för att informera kårens medlemmar om möjligheten 
att söka förtroendeposter, att intervjua kandidater samt att nominera lämpliga kandidater till 
fullmäktige. Valberedningen ska dessutom vara styrelsen behjälplig vid rekrytering till styrelsens utskott 
och övriga förtroendeuppdrag under styrelsen. Utöver övriga styrdokument regleras valberedningens 
arbete av dokumenten Instruktioner för valberedningen och Tjänstestruktur. 

Ordföranden för valberedningen har det yttersta ansvaret för valberedningens arbete. Ordföranden 
planerar, kallar till och leder valberedningens möte. Ordförande ansvarar även för att protokoll förs 
och att dessa görs tillgängliga för medlemmarna. 

Valberedningens ledamöter bereder tillsammans med ordförande val till förtroendeposter. 
Valberedningens vice ordförande utses internt av valberedningen och ska vara en av ledamöterna. 
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Stadgan är studentkårens viktigaste styrdokument. Ett sådant dokument kan dock inte detaljreglera alla 
potentiella situationer. När det råder en tvist eller annan oklarhet hur stadgan ska tolkas har 
stadgetolkaren till uppgift att ange den slutgiltiga tolkningen. Stadgetolkaren bör vara verksam vid 
universitetet och ska ha god kännedom om hur StuFF är organiserat. 

Revisorerna ansvarar för en fortlöpande granskning av StuFFs räkenskaper och förvaltning. Efter ett 
verksamhetsår avslutats ska revisorerna ge fullmäktige ett utlåtande om hur styrelsens arbete har gått, 
samt om de anser att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet eller inte. 

I alla nämnder, styrelser och övriga organ inom universitetet som har betydelse för utbildning och 
studenters situation har studentkårerna rätt att vara representerade. Det finns även organ utanför 
universitetet där kårerna representeras. Studentrepresentanterna representerar StuFF och studenterna 
inom StuFFs ansvarsområden på dessa poster. Normalt finns det även en ersättare för varje post. 

Posterna fylls både av styrelsens ledamöter och av övriga studenter. Tillsättningen av de senare sker 
ofta i samarbete med StuFFs sektioner, men kan även vara studenter utan sektionsengagemang. 
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Styrelsens arbete utgår från gällande styrdokument. Styrelsen är ett kollektiv och varje styrelseledamot 
bär ansvar för att styrelsen genomför sitt arbete. På samma sätt är alla styrelseledamöter ansvariga för 
styrelsens samtliga beslut. 

Under året arbetar styrelseledamöterna bland annat med att driva studentpolitiska frågor, hjälpa 
studenterna och informera om kårens verksamhet. Styrelsen bedriver påverkansarbete med och mot 
LiU och andra aktörer genom att bland annat föra en öppen dialog angående studenternas situation. 

Varje styrelseledamot har även områden som ledamoten har ett särskilt ansvar för. Det kan vara 
områden som är tätt knutna till styrelseledamöternas poster men också uppgifter som inte är 
postspecifika utan som istället fördelas mellan styrelsens ledamöter. Det innebär även att ledamöterna 
förväntas hjälpa varandra med deras arbete för att styrelsen som helhet ska få en jämn arbetsbelastning. 
I speciella fall kan det även vara aktuellt att omfördela postspecifika uppgifter för att styrelsen som 
helhet ska nå goda resultat. En eventuell omfördelning är dock ett beslut som får fattas internt av 
styrelsen. 

Styrelsen ansvarar för att leda och stödja de utskott och arbetsgrupper som inte lyder direkt under 
fullmäktige. 

Arbetet är omväxlande och arbetsuppgifterna varierande. Många uppgifter är årligen återkommande 
eller i permanenta organ i universitetet, men varje år kommer det även helt nya projekt som kåren driver 
eller deltar i. I kårstyrelsens uppgifter ingår även att utveckla de egna posterna och kårens verksamhet. 
Arbetstider för de heltidsarvoderade är i allmänhet vanliga kontorstider, men det förekommer också 
kvälls- och helgarbete. Styrelsens arbete bedrivs i Linköping och Norrköping varvid alla tjänster 
innefattar resande mellan städerna. Den huvudsakliga arbetsplatsen är StuFFs kontor i kårhuset 
Kårallen på campus Valla. 

Delar av arbetet bedrivs i samarbete med de andra studentkårerna vid LiU, exempelvis i 
samarbetsorganet LUST och dess undergrupper. Det finns även samarbeten med andra studentkårer 
på ett nationellt plan, bland annat genom Sveriges förenade studentkårer (SFS). Styrelseledamöterna 
ska hålla sig uppdaterade om vad som händer på det lokala såväl som det nationella planet, i synnerhet 
inom sitt arbetsområde. 

Styrelseledamöterna är att betrakta som studentpolitiker som för kårens talan utåt. De kan således 
förväntas uttala sig i olika frågor rörande student- och utbildningspolitik och ska då föra fram kårens 
åsikter i enlighet med styrdokumenten. Därför förväntas det även att styrelseledamöterna värnar om 
StuFFs varumärke även utanför arbetstid. 

 



Sidnummer 
6(10) Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022 

Rev 
2020-12-01 
 

Dokumenttyp 

Tjänstestruktur 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 

Fastställs av 

Fullmäktige 

 

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

 

 

Presidiet 
Kårordförande och vice kårordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet arbetar i synnerhet med 
att planera och leda förvaltningen av styrelsens uppdrag. Presidiet har ansvar för att planera och leda 
styrelsens strategiska och långsiktiga arbete samt att förvalta kårens personella och ekonomiska resurser. 
Presidiet har således tre gemensamma ansvarsuppgifter: planering och ledning av styrelsens arbete, 
ekonomisk förvaltning samt representation. Presidiet har det huvudsakliga ansvaret för kontakten 
mellan styrelsen och fullmäktige och har som uppgift att bereda beslutsunderlag åt fullmäktige. 

Ledningsuppdraget innefattar fördelning av arbete och samordning av styrelsens ledamöter samt att 
hålla medarbetarsamtal med dessa. Presidiet ansvarar för att föra ut information till styrelsen och 
fullmäktige. Uppdraget inkluderar en utveckling av organisationens verksamhet. Presidiet är ansvariga 
för att beslutsunderlag och handlingar till styrelsemöten förbereds. 

Representationsuppdraget är riktat mot flera intressenter, i första hand mot universitetet i de främsta 
samarbetsorganen. Dessa inkluderar studentrådet, studentledningsrådet samt mot andra studentkårer i 
LUST- och Kårservicesamanhang. Det kräver att presidialerna sätter sig in i såväl nationell som lokal 
studentpolitik för att kunna föra StuFFs talan i relevanta organ. Presidiet har även det huvudsakliga 
ansvaret för representation och samarbete med Linköpings- och Norrköpings kommun. 

StuFFs kårordförande (KO) leder styrelsens och studentkårens arbete och har därmed huvudansvaret 
för arbetsledning av både styrelsen och styrelsens utskott. KO ska vara StuFFs representant vid möten 
med LiU såsom universitetsstyrelsen och den fakultetsstyrelse vid den fakultet som ordföranden 
kommer från. KO har huvudansvar för LUST-samarbetet och leder såväl presidiets som styrelsens 
möten. I uppdraget ingår också huvudansvaret för StuFFs strategi och långsiktiga organisationsarbete. 
KO är även firmatecknare. KO är även kårens ansikte utåt i media. 

Vice kårordförande (VKO) har huvudansvaret för StuFFs interna arbete. Det innefattar den dagliga 
ekonomiska hanteringen, arbetsledning och övrig förvaltning samt att bistå kårordförande. VKO är 
KO ställföreträdare i kårstyrelsen vid dennes frånvaro. I posten ingår även att representera StuFF i 
möten med universitetet, såsom i den fakultetsstyrelse som ordförande ej sitter i. Personen ska vara 
firmatecknare. 
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Studentenheten 
Studentenhetens huvudsakliga syfte är att utveckla och bevaka utbildningskvaliteten samt bevaka 
studenternas sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljö– vid grundutbildning, avancerad nivå och 
forskarutbildning på Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. En av enhetens ledamöter skall 
även ha huvudansvar för forskarutbildningsfrågor. Främst består studentenhetens arbetsuppgifter av 
att sitta med i de av universitetets arbetsgrupper och organ relaterade till kvalitetsutvecklingsarbete för 
utbildning, Studenthälsan, studenters rättigheter och lika villkor samt att utöva påverkan på de flesta 
nivåer som behandlar utbildningsfrågor. Studentenheten är StuFFs studentombud avseende 
utbildnings- och arbetsmiljörelaterade ärenden, så kallade studentärenden. I uppdraget ingår att försöka 
hjälpa enskilda studenter med problem när dessa rör utbildningens innehåll och arbetsmiljörelaterade 
frågor, samt närliggande frågor. Utöver att arbeta mot universitetet och enskilda studenter har även 
ombuden en nära kontakt med sektionernas utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud samt stöttar 
dessa i deras utvecklingsarbete. Studentenheten samarbetar med de andra kårernas motsvarigheter 
genom utskott i LUST.  

  

Studentombud för Utbildning Filosofisk fakultet (SUF) driver studentombudsfrågor för de studenter 
som tillhör den Filosofiska fakulteten vid LiU. Arbetet inkluderar att representera StuFF i bland annat 
fakultetsstyrelsen och fakultetens utbildningsnämnder. Postinnehavaren ansvarar för kårens arbete med 
studentinflytande och utbildningskvalitet för programstudenter, studenter på fristående kurser och 
masterprogram inom den Filosofiska fakulteten. I posten ingår även att organisera och samordna 
sektionernas utbildningsbevakare, samt att anordna utbildningsbevakarträffar. 

Studentombud för Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU) driver studentombudsfrågor för de 
studenter som tillhör utbildningsvetenskap vid LiU. Arbetet inkluderar att representera StuFF i bland 
annat styrelsen för utbildningsvetenskap. I posten ingår det även att tillsammans med SUF organisera 
och samordna utbildningsbevakarträffar. 

Studentombud för arbetsmiljö och lika villkor (SAL) arbetar övergripande som representant för 
studenternas fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Detta inkluderar att vara centralt 
arbetsmiljöombud för studenter (CAMO-stud) för campus Valla och campus Norrköping samt att 
representera StuFF i Studenthälsans- och biblioteksstyrelsen. SAL sammankallar och genomför möten 
och utbildningar för sektionernas arbetsmiljöombud tillsammans med representanter från LinTek och 
Consensus. Arbetsuppgifterna inkluderar även att arbeta med strategier och insatser för psykisk hälsa 
hos studenter. SAL är en av kårens representanter i SLANDT (nätverket för studenter vid Linköping 
Universitet – alkohol, narkotika, doping och tobak). 
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Sektionsenheten  
Sektionsenheten består utav Studentenheten och Studiesocialt ansvarig Mottagning och sektion. 
Enheten är ett sätt att sammanstråla de olika sektionsnära verksamheter som kårstyrelsen har samt 
överse att sektionsavtalet StuFF har med sektionerna är uppdaterat och efterföljbart. 

Studiesocialt ansvarig Mottagning och sektion (Sams) är den i styrelsen som ansvarar för StuFFs 
mottagningsverksamhet och kontakten med sektionerna. Sams är ensam arbetsledare till 
Mottagningssamordnare i både Linköping och Norrköping och stödjer dessa i sitt arbete. Det är även 
Sams som leder arbetet att hitta, intervjua och nominera mottagningssamordnarna till kommande 
verksamhetsår. Tillsammans med de studiesocialt ansvariga i Consensus och LinTek  arbetar Sams med 
att utvärdera och utveckla Mottagningspolicyn. Utöver mottagningen är Sams delaktig i planering och 
genomförande av många andra evenemang och utbildningar. Sams är också kårens huvudsakliga 
kontakt med sektionerna i vårt samarbete med dem. Ansvaret innebär att förvalta relationen med 
sektionerna och att främja en god relation. Sams är även en av kårens representanter i SLANDT 
(Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol, narkotika, dopning och tobak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sidnummer 
10(10) Tjänstestruktur för verksamhetsår 2021/2022 

Rev 
2020-12-01 
 

Dokumenttyp 

Tjänstestruktur 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 

Fastställs av 

Fullmäktige 

 

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

 

 

Informationsenheten 
Informationsenheten har sin grund i förvaltningsuppdraget. Syftet med enheten är att tydligt förvalta 
de uppdrag vi har som kår att kommunicera vår verksamhet till organisationens alla delar samt till våra 
medlemmar och externa parter. Deras gemensamma uppdrag är att synliggöra kårens verksamhet och 
tydliggöra värdet i medlemskapet i huvudsak genom att kommunicera styrelsens arbete i alla relevanta 
kanaler. Deras uppdrag är även att synliggöra andra medlemsförmåner. Det är också enhetens uppgift 
arbeta fram strategier för att öka medlemsanslutningen samt att planera, synliggöra och följa upp 
medlemsrekryterande och medlemsvårdande event.  

 

Kommunikatören har ansvar för att marknadsföra organisationens arbete på ett välgrundat sätt. 
Kommunikatören är ansvarig för den långsiktiga strategiska inriktningen för kommunikationen och för 
att upprätthålla en tydlig struktur för informations-flödet.  Kommunikatören ska arbeta för att alla som 
verkar vid universitetet lätt vet eller kan ta reda på vad StuFFs löpande och strategiska arbete går ut på. 
Kommunikatören ansvarar för den grafiska kommunikationen och är ansvarig för att ta fram grafiska 
material.  Det är kommunikatören som planerar innehållet i StuFFs marknadsföringskanaler - 
hemsidan, sociala medier och fast marknadsföringsmatieral. Kommunikatören är tillsammans med 
kårordförande ansvarig för kontakt med media.  

 

Medlems- och Studentrepresentantansvarig (MSA) arbetar med både medlemmar och 
studentrepresentanter. MSA arbetar med att tillvarata på tillfällen för studentinflytande, studenternas 
möjlighet att påverka när de blir medlemmar och medlemmarnas möjlighet att bli 
studentrepresentanter. Arbetet kring studentrepresentanter innebär rekrytering, att koordinera, ge 
information och att stötta vid behov. Det strategiska arbetet kring våra medlemmar kretsar kring att 
långsiktigt utveckla strategier för att rekrytera, behålla och vårda våra medlemmar. Arbetet inkluderar 
även näringslivet där arbetet ska gynna våra sektioner, studenter och kårens intresse.  
Utöver det så är posten kontaktperson för studenter som har skickats till  disciplinnämnden. 

Med ansvar för studenternas representation tar även MSA ansvar för nationell representation och där 
ingår kårens arbete i Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. 
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Förvaltningsenheten 
Presidiet och informationsenheten utgör tillsammans förvaltningsenheten. Syftet med 
förvaltningsenheten är att diskutera, planera och genomföra strategiska satsningar externt och internt 
för kåren, förvalta organisationen, vårda medlemskapet och organisationens varumärke.  
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Styrelsen föreslår att heltidsarvoden baseras på 40% av prisbasbeloppet under 2021 vilket är lite 
högre än föregående år. Vi anser att en höjning av ordinarie arvode för styrelsens ledamöter är på sin 
plats för att symbolisera värdet på deras nedlagda arbete. Då det förekommer kvälls- och helgarbete 
utan OB-tillägg, inkomsten inte är pensionsgrundande, saknar kollektivavtal och kan signalera till 
potentiella sökanden till Styrelsen anser vi att arvodet behöver höjas.  

Mottagningssamordnarna i båda städerna har i nedanstående förslag fått en ökning på 5000 vardera 
då de förväntas ta ett större ansvar och också lägga mer tid på uppdraget.  

Utöver denna ändring är resterande arvoden detsamma som föregående verksamhetsår.   

 

Styrelsen föreslår därför att fullmäktige beslutar att: 

• Fastställa arvoden inför verksamhetsåret 2021/2022 till: 

Ledamot i kårstyrelsen 21/22 Arvode, 40% av prisbasbeloppet 2021 = 19 440 kr/månad  

Talman, ersättning per möte Arvode 500 kr  

Talman, ersättning per termin Arvode 1 6000 kr 

Sekreterare, ersättning per möte Arvode 700 kr  

Valråd Ordförande, Arvode 1 500 kr 

Valråd, ersättning per person Arvode 1 200 kr/år  

Valberedning, Ordförande, Arvode 1 500 kr 

Valberedning, ersättning per person Arvode 1 200 kr/år  

Mottagningssamordnare i Linköping Arvode 30 000 kr/termin  

Mottagningssamordnare i Norrköping Arvode 20 000 kr/termin  

Sakrevisorer Arvode 2 000 kr/år 

 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 20/21 
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När förändringar sker i budgeten som klubbades inför detta verksamhetsår ska ske har presidiet rätt 
att ta beslut om förändringar inom 5% och Styrelsen förändringar inom 10%. Fullmäktige beslutar 
om större förändringar och om styrelsen önskar flytta pengar mellan de olika områden som finns i 
budgeten. Observera att Fullmäktige och Styrelsen har budgetdokument med olika nivåer på detaljer 
att besluta om.  

Efter avstämningar har det framkommit behov av att lägga fram förslag till Fullmäktige om 
revideringar av budget för att på bästa sätt bedriva verksamhet med största möjliga nytta för våra 
studenter, medlemmar och för kåren. 

 

Tabell 1: 

Konto/område i budget Anledning till strykning av budgeterad summa Minskning i Kr 

Utbildning 
(4420 - Utbildningsutskottet) 

StUBin, ska avvecklas helt 7 000 kr 

 

Tabell 2: 

Konto/område i 
budget 

Anledning Ökning till i Kr 

Förvaltning 
5050 - 
Telefonkostnader 

Det visade sig att vi ej kunde byta till det abonnemang som tänkt 
då vi inte var behöriga till det. Så nu har vi kvar det vi haft och 
fortsätter leta efter billigare framåt. 

 45 000 kr 

 

Konto/område i budget Anledning Förflyttning Kr 

4210 - 
Marknadsföring  mottagning  
 
Till  5030 - Profilmaterial och 
giveaways 

Flytt av pengar för att använda pengarna på annat 
sätt för att synliggöra Kåren. 

20 000 kr 
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Därför föreslår styrelsen att fullmäktige besluta att: 

• Att stryka summan budgeterat för StUBin på 7 000 kr på bokföringskonto 4420 

• Att höja summan budgeterat till telefonerna från 12 000 kr till 45 000 kr på bokföringskonto 
5050 

• Att flytta 20 000 kr från bokföringskonto 4210 - Marknadsföring  mottagning till  Till  5030 - 
Profilmaterial och giveaways 

• Att ge Styrelsen rätt till redaktionella ändringar 
 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 
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Styrelsen har idag ett arvode på 35% av prisbasbeloppet. Det motsvarar 16 555 kr brutto. Denna 
summa anser jag är för låg för ett heltidsuppdrag. Arvodet för ett heltidsuppdrag behöver vara 
skäligt och spegla värdet på vårt arbete, om än symboliskt.  

En höjning av arvodet skulle även signalera till våra medlemmar att vi i styrelsen får skälig 
ekonomisk ersättning. Detta tror vi även kan attrahera potentiella sökanden till kommande års 
poster.  

Vårt arvode här är inte pensionsgrundande och vi har inte kollektivavtal vilket gör vår position extra 
utsatt. En höjning av arvodet skulle ge oss möjligheten att spara till pension.  

Jag föreslår en höjning med 2% så att vi efter nyår har ett arvode på 37% av prisbasbeloppet.  

 

Konto Ökning i procent Ökning i sek 

7212 - Årsarvoderade styrelseledamöter 2% 45 408 kr  

7510 - Soc avgifter styrelsen 
 

14 268 kr 

  
Totalt: 59 676 kr 

 

Därför föreslår Styrelsen fullmäktige besluta att: 

•  Höja sittande styrelses arvode från 35% av prisbasbelopet till 37% 

•  Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Anika Ernvik, Vice Kårordförande 
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Proposition om antagande av policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Under föregående verksamhetsår uppdagades det brister i den interna arbetsmiljön på StuFF. Efter 
en utvärdering framkom det att de styrdokument som nu reglerar hur arbetsmiljön för de hel- och 
deltidsanställda i kåren ska fungera inte efterlevs till fullo samt även att ansvarsfördelningen kring 
arbetsmiljön är otydlig och bristfällig.  

Liknande upptäckter och granskningar gjordes även på de andra två kårerna vid LiU, vilket ledde till 
att kårernas studiesocialt ansvariga för arbetsmiljö tillsammans arbetade fram ett gemensamt 
dokument som är menat att fungera som grund till ett strukturerat och tydligt arbetsmiljöarbete. Det 
dokumentet omarbetades sedan inom StuFFs styrelse för att passa specifikt till vår verksamhet. 
Dokumentet mynnade slutligen ut i den arbetsmiljöpolicy som utgör propositionen. Detta 
dokument gör det möjligt för StuFF att efterleva såväl sina egna dokument (se Arbets- och 
uppdragsgivarpolicy) samt arbetsmiljöverkets regelverk. Fortsättningsvis så förtydligar 
arbetsmiljöpolicyn även hur arbetet med arbetsmiljö ska struktureras på ett effektivt sätt. Slutligen 
kan ett sådant dokument även göra StuFF till en mer attraktiv arbetsplats som värnar om 
välmåendet hos de förtroendevalda som arbetar på hel- och deltidsuppdrag.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Anta Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete, enligt bilaga  

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen, genom Natalia Tomczyk 
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Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 

Inledning 

En god arbetsmiljö är av yttersta vikt för att skapa en hälsofrämjande, trivsam och produktiv arbetsplats. Ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete är en metod för att skapa struktur och kvalitetssäkra processen för att uppnå en god arbetsmiljö. 
Presidiet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön i det dagliga arbetet, men samtliga styrelsemedlemmar har ett 
gemensamt ansvar att rapportera brister i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Rapportering av brister i 
arbetsmiljön görs till en skyddskommitté bestående av kårordförande, vice kårordförande samt ett skyddsombud. Det 
yttersta ansvaret för ett systematiskt arbetsmiljöarbete ligger hos fullmäktige. För att kommunikation gällande 
arbetsmiljö mellan styrelsen och fullmäktige ska ske på ett effektivt sätt är det rekommenderat att detta görs via 
listombuden.  

Syftet 

Det huvudsakliga syftet med arbetsmiljöpolicyn är att förtydliga och dokumentera StuFFs rutiner kring 
arbetsmiljöarbete, men även att säkerställa ett systematiskt arbete med arbetsmiljö för alla StuFFs hel- och 
deltidsarvoderade framöver. Detta för att skapa en trivsam miljö för alla medarbetare samt för att StuFF ska ses som en 
attraktiv arbetsplats som värnar om hälsa och välbefinnande, såväl för studenter som för den egna medarbetaren.  

Arbetsmiljöarbetet  

Arbetet för en god arbetsmiljö bör vara en naturlig del i verksamheten. Att värna om den gemensamma arbetsmiljön ska 
vara en självklarhet för alla som tar del av det dagliga arbetet inom StuFFs verksamhet. För att uppnå en god arbetsmiljö 
på ett effektivt sätt är det viktigt att rådande rutiner, riktlinjer och policy involveras i det dagliga arbetet med arbetsmiljö. 
Exempel på rådande riktlinjer som är implementerade och i varierande omfattning berör arbetsmiljö är; alkohol och 
narkotikapolicy, kommunikationspolicy, teknikpolicy, uppdrag- och arbetsgivarpolicy med flera. Fortsättningsvis 
uppmanas även förtroendevalda att varje år skapa interna riktlinjer kring vilka förhållanderegler som bör gälla för 
gruppen, för att främja interpersonella relationer och en god arbetsmiljö.  

Arbetet bör präglas av förebyggande åtgärder där arbetsbelastningen hos de förtroendevalda på hel- och deltidsuppdrag 
kontinuerligt bevakas och lämpliga åtgärder implementeras i god tid. Exempelvis kan sådan bevakning ske genom 
medarbetarsamtal, mående-rundor under möten eller så kallade walk-and-talk. Fortsättningsvis, för att kunna erbjuda 
styrelsemedlemmar en trygghet för att eventuell ohälsa kan åtgärdas på ett professionellt sätt bör StuFF verka för att 
erbjuda företagshälsovård till de förtroendevalda på heltidsuppdrag, i den mån det är hållbart för organisationen.  

För att arbetsmiljöarbetet ska ske på ett systematiskt sätt behöver rutiner tillämpas. Nedan beskrivs de rutiner som 
tillämpas kring skyddsombud samt skyddskommitté.  

Skyddsombudet 

Skyddsombudet väljs i regel i början av varje verksamhetsår. Om sittande skyddsombud avsäger sig ansvaret under 
verksamhetsåret eller om sittande skyddsombud misstroendeförklaras av en absolut majoritet utförs ett nyval. Syftet med 
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att ha ett skyddsombud är att ha en samlad röst för övriga styrelsemedlemmar mot presidiet. Därför kan inte 
kårordförande eller vice kårordförande själva utnämnas till skyddsombud och har inte heller rösträtt när skyddsombudet 
utses. Skyddsombudets roll är skild från det centrala arbetsmiljöombudet för studenter som är kontaktperson för 
sektionerna. 

 
Skyddsombudet ska: 

1. Ta del av Arbetsmiljöverkets riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
2. Ha rätt till utbildning inom sin arbetsuppgift.  
3. Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kåren. 
4. Vara en kontaktperson för frågor rörande den interna arbetsmiljön för styrelsemedlemmar. 
5. Vara en kontaktperson för frågor rörande den interna arbetsmiljön för externa parter; exempelvis 

fastighetsägare.  
6. Kontinuerligt vara uppmärksam på brister i arbetsmiljön. 

 
Skyddsombudet kan med fördel vända sig till det centrala arbetsmiljöombudet för studenter för stöd eller vägledning. 

Skyddskommittén 

Skyddskommittén sammanträder regelbundet minst en gång i månaden, samt vid behov när någon medlem av 
kommittén anser det nödvändigt. Skyddsombudet är sammankallande. Om ett möte ställs in ska skyddskommittén 
sammanträda på nytt inom fem arbetsdagar. Skyddskommittén kan också sammanträda om någon medlem begär det 
efter att ha identifierat en allvarlig brist som inte kan åtgärdas utan att involvera resten av skyddskommittén. I en sådan 
situation ska skyddskommittén sammanträda snarast, men senast inom tre arbetsdagar. 

 
Vid sammanträde utförs en avstämning av den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Samtliga 
uppmärksammade brister i arbetsmiljön ska dokumenteras i en handlingsplan, oavsett om den redan har åtgärdats, 
planeras att åtgärdas eller lämnas utan åtgärd. 

Handlingsplanen 

Handlingsplanen är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras av skyddskommittén. Alla rapporterade och 
uppmärksammade brister i arbetsmiljön ska föras in och behandlas enligt följande steg: 

 
1. Undersöka 
Samla in tillräcklig information om den uppmärksammade bristen för att kunna göra en riskbedömning. 
2. Riskbedöma 
En riskbedömning ska graderas efter allvarlighetsgrad: 

a. Allvarlig, ska åtgärdas omgående 

b. Mindre allvarlig, åtgärd ska planeras 

c. Inte allvarlig, behöver inte åtgärdas 
3. Åtgärda 
Formulera tydligt hur bristen ska åtgärdas, inom vilken tidsram samt vem som ansvarar för utförandet. 
4. Följa upp 
Utförda åtgärder följs upp vid nästkommande sammanträde samt vid behov. 
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Förord 

Consensus, LinTek och StuFF, nedan kallade studentkårerna, bildar tillsammans 

Linköpings universitets studentkårer (LUST). LUST är ett samarbetsorgan för 

medlemskårerna och har till ändamål att driva frågor som rör alla studenter vid 

Linköpings universitet oavsett kårtillhörighet.  

 

Studentkårerna ansvarar på uppdrag av Linköpings universitet, för att de nyantagna 

studenterna får en bra mottagning till universitetet. För att säkerställa en god kvalitet 

och vidareutveckling av mottagningsverksamheten har studentkårerna valt att genom 

LUST ta fram en gemensam policy för hur mottagningsverksamheten ska genomföras. 

Policydokumentet finns främst som ett styrdokument för de personer som arbetar med 

mottagningsverksamhet med koppling till studentkårerna men är även intressant för 

den som önskar ökad insyn i mottagningsverksamheten vid Linköpings universitet. 

Policyn ska utvärderas efter varje mottagning i samråd med samtliga arrangörer och 

relevanta intressenter och vid behov revideras. 
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1. Om mottagningen 

Linköpings universitet är välkänt för den sociala introduktionen till studentlivet genom 

den välorganiserade mottagningsverksamheten för de nyantagna studenterna. 

Mottagningen1 äger rum under perioderna i samband med terminsstart och arrangeras 

av studenterna själva genom studentföreningar som är mer eller mindre knutna till 

utbildningsprogram och/eller kurser vid Linköpings universitet. 

1.1 Syfte och målsättning med mottagningsverksamheten 

Syftet med mottagningsverksamheten är att välkomna och förbereda de nyantagna 

studenterna för deras tid vid Linköpings universitet. Det ska vara både roligt och 

spännande att börja studera och mottagningen ska vara en period värd att minnas 

resten av livet. 

Målet med mottagningsverksamheten är att ge varje nyantagen student möjlighet att 

bygga ett socialt nätverk samt att lägga grunden för en god studieteknik. 

Studentkårerna har som målsättning för arrangerandet av mottagningen att: 

• Alla nyantagna studenter ska känna sig välkomna till Linköpings universitet och 

till att delta i mottagningsverksamheten.  

• Aktiviteterna ska till upplägget präglas av variation och tillgänglighet. De ska 

dessutom i möjligaste mån rikta sig till alla nyantagna studenter. 

• De nyantagna studenterna ska uppmuntras till att ta sina universitetsstudier på 

allvar.  

• Ingen ska känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad.  

• Alla aktörer ska ha ett sunt förhållningssätt till alkohol under mottagningen.  

• Främja samarbetet och integrationen mellan studenter på olika utbildningar och 

fakulteter.  

• Ge en introduktion till det rika och varierade studentliv som Linköpings 

universitet erbjuder. 

1.2 Syfte med mottagningspolicyn 

Policyn syftar till att studentkårerna och övriga aktörer inom mottagningsverksamhet 

ska nå en samsyn kring vad som kännetecknar en god mottagning av nyantagna 

studenter. Förhoppningen är att mottagningspolicyn ska verka för en positiv förändring 

av attityder och normer då det ligger i allas intresse att mottagningen av de nyantagna 

studenterna sker på ett så bra sätt som möjligt.  

 

 
1 Mottagningen kallas i folkmun för Nolle-P. Namnet kommer av att den berörda perioden utspelar sig innan 
teknologernas första läsperiod. Tiden innan läsperiod ett är period noll, allmänt kallad Nolle-P. Namnet har 
anammats över hela universitetet. 
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1.3 Mottagningsperiodens omfattning 

Med mottagningsperiod menas det tidsspann under vilket någon arrangör bedriver sin 

mottagningsverksamhet som har godkänts av kårerna. Mottagningsperioderna äger rum 

i samband med varje terminsstart och sträcker sig från det att den första arrangören 

påbörjar sin mottagningsverksamhet fram tills att den sista arrangören avslutat sin 

mottagningsverksamhet. Detta gäller oavsett arrangörens kårtillhörighet. 

Aktör under mottagningsperioden ska följa mottagningspolicyn gentemot alla 

nyantagna studenter under egen pågående mottagningsverksamhet samt alla 

mottagningsarrangemang fram till att mottagningsperioden har avslutats. 
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2. Aktörer 

Ett flertal aktörer är involverade på olika nivåer i mottagningsverksamheten på 

Linköpings universitet. Denna policy berör de aktörer som på något sätt är knutna till 

studentkårerna. Alla aktörer deltar under mottagningsverksamheten frivilligt – ingen 

ska tvingas att delta. Dock är alla aktörer som väljer att delta under 

mottagningsverksamheten bundna till sina åtaganden. 

Alla aktörer ska under mottagningsperioden påvisa universitetsstudiernas allvar. 

Aktörerna är: 

• Studentkårer 

• Arrangörer av mottagningsverksamhet 

• Faddrar 

• Skådespelare 

2.1 Studentkårer 

Studentkårerna ansvarar för mottagningen gentemot Linköpings universitet. Kårernas 

huvudsakliga uppgift är att samordna och koordinera mottagningsverksamheterna hos 

de olika arrangörerna, samt tillse att de olika mottagningarnas innehåll är förenligt med 

denna policy. 

Utöver mottagningspolicyn får kårerna bestämma ytterligare regler för sin respektive 

mottagning. Dessa regleras i samarbetsavtal och/eller fadderkontrakt för respektive kår. 

I händelse av samhällskris eller annan händelse som kan tänkas påverka mottagningens 

förutsättningar ska studentkårerna sträva efter att tillsammans med universitetet lägga 

upp en tidslinje för hur och när aktörerna kan förväntas få tydligare riktlinjer för 

mottagningsplanerandets förutsättningar. I vissa detaljfall kan då dessa förutsättningar 

väga tyngre än det här dokumentet. 

2.1.1 Studentkårer åtar sig att: 

• Varje enskild studentkår ansvarar för att det finns en kontaktperson inom den 

egna organisationen som underlättar kontakten mellan studentkåren och övriga 

aktörer. 

• Planera och genomföra utbildningar för arrangörer av mottagningsverksamhet 

och faddrar. Fadderutbildningarna planeras och genomförs i samarbete med 

Studenthälsan. 

• Definiera datum då mottagningsperioden och respektive mottagningar börjar och 

slutar.  

• Se till att representanter för de olika arrangörerna träffas och samordnar sina 

verksamheter.  

• Ansvara för att utvärdering av mottagningspolicyn sker. 
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• Upprätta samarbetsavtal med arrangörer samt fadderkontrakt. 

• Meddela eventuell förändring av färg på nykterfaddertröjor till alla arrangörer av 

mottagningsverksamhet minst fyra månader innan mottagningsperiodens 

början.  

2.2 Arrangörer av mottagningsverksamhet 

De som arrangerar mottagningsverksamhet kan till exempel vara fadderier, mästerier 

faddergrupper och sektionsstyrelser. Vanligtvis planerar och genomför arrangörer 

mottagningsverksamhet för nyantagna studenter vid den sektion arrangören 

representerar.  

Utöver mottagningspolicyn får arrangörer bestämma ytterligare regler för sin 

mottagning, så länge dessa inte går emot mottagningspolicyn samt godkänns av 

respektive kår. 

Ett flertal arrangörer genomför ett skådespel som varar hela mottagningen. Detta går att 

läsa mer om under stycket om skådespel.  

2.2.1 Arrangörer av mottagningsverksamhet åtar sig att: 

• Planera och ansvara för de sociala aktiviteterna under mottagningen.  

• Tillse att minst en person är huvudansvarig för arrangörens 

mottagningsverksamhet under planering och utförande av mottagningen. 

• Ansvara för att ett avtal gällande mottagningsverksamhet skrivs på, för deras 

räkning, med sin studentkår.  

• Delta i de utbildningar, riktade mot arrangörer, som arrangeras av 

studentkårerna i samarbete med Studenthälsan. 

• Inte under mottagningen genomföra verksamhet som uppfattas som kränkande, 

trakasserande eller diskriminerande för varken faddrar eller nyantagna 

studenter. 

• Vara förebilder för såväl faddrar som nyantagna studenter. 

• Tillse att överlämningen till nästkommande arrangör av mottagningen är 

tillfredställande för de tillträdande. 

• Alla berörda nyantagna studenter får veta när alla skådespel har avslöjats.  

• Vidta åtgärder om en nyantagen student misstänks vara en del av ett skådespel, 

enligt 2.4.4. 

• Se till att aktiviteter som genomförs på allmän plats ska skapa en positiv bild av 

studentlivet hos allmänheten. 

• Lämna in beskrivning på eventuell ändring av utstyrsel till ansvarig på 

studentkåren för godkännande. Detta ska ske inom utsatt tid satt av 

studentkåren.  
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• Redovisa aktiviteter, budget, gyckel2 etc. till ansvarig på studentkåren. Detta ska 

ske inom utsatt tid satt av studentkåren.  

• Tillse att faddrar har fadderklädsel. Eventuella faddertröjor får inte ha samma 

färg som nykterfaddertröjor, för att det tydligt ska framgå skillnad mellan 

faddrar och nykterfaddrar. Detta gäller även eventuella mottagningströjor för de 

nya studenterna. 

• Ansvara för att externa aktörer agerar i enlighet med mottagningspolicyn. 
• Underställa sig de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar. 

2.3 Faddrar 

Faddrar är arbetar ideellt under mottagningen för att välkomna de nyantagna 

studenterna. Faddrar ska fungera som stöd för den nyantagna studenten så att denne 

finner sig socialt och studiemässigt till rätta, ett stöd som gäller för alla nyantagna 

studenter som behöver hjälp oavsett fakultet eller program.  

2.3.1 Faddrar åtar sig att: 

• Inneha giltig fadderutbildning. Ordinarie fadderutbildning del 1 är giltig i 3 

terminer. Inför varje mottagning ska även faddrar delta på Fadderutbildning del 

2. Vid tveksamheter huruvida en fadder ska gå fadderutbildningen igen eller ej 

ska ansvarig på studentkåren kontaktas.  

• Vara medvetna om sin roll gentemot den nyantagna studenten och inte utnyttja 

sin maktposition.  

• I största möjliga mån verka för att alla nyantagna studenter får lika mycket 

uppmärksamhet. Detta innebär att man som fadder, till exempel, inte favoriserar 

enskilda nyantagna eller inleder romantiska eller sexuella relationer med de 

nyantagna studenterna. 

• Vara uppmärksamma på personer som riskerar att hamna utanför gruppen eller 

som missköter sig, och agera därefter. 

• Förebygga samt vidta åtgärder om de nyantagna studenterna agerar på ett sätt 

som strider mot mottagningspolicyn (t.ex. om de nyantagna studenterna skriver 

gyckel som är kränkande, trakasserande, diskriminerande eller olämpligt grova i 

sitt innehåll).  

• Tänka på sitt uppträdande som representant för universitetet.  

• Låta de nyantagna studenterna själva få bilda sig en uppfattning om studenter vid 

andra utbildningar på Linköpings universitet, studenter på andra lärosäten, 

universitetets anställda samt utbildningar och kurser.  
 

• Vara vägvisare i studierna och hjälpa de nyantagna studenterna att komma till 

rätta med den nya typ av studiemiljö de möts av i och med ingången till de 

akademiska studierna.  

 
2 Gyckel är ett humoristiskt framträdande eller upptåg som kan innefatta t.ex. sång, film eller dans. 
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• Respektera det arbete som arrangörerna har lagt ner på mottagningen och vid 

behov finnas tillgänglig för att hjälpa till.  

• Respektera alla typer av skådespel som sker i samband med mottagningen. 

• Delta aktivt under hela mottagningen, undantag kan godkännas av ansvarig 

arrangör och studentkår.  

• Under deltagande på aktiviteter alltid befinna sig i ett skick där de vid behov kan 

ta hand om de nyantagna studenterna, oavsett program eller fakultet.  

• Tydliggöra sitt fadderskap genom klädsel och/eller accessoarer enligt ansvarig 

arrangörs och kårs direktiv.  

2.4 Skådespelare 

Syftet med skådespel är att ge de nyantagna studenterna något att samlas kring och 

prata om genom att skapa oväntade händelser. Detta för att främja sammanhållning och 

motverka utanförskap. 

2.4.1 Riktlinjer vid skådespel: 

• Aktörer ska utforma och utföra skådespelet för dem som det är avsett för.  

• Senast då mottagningen är slut ska aktörer kliva ur sin rollfigur.  

• Den enskilde aktören bör försöka minimera risken för missförstånd genom att 

uppträda på ett naturligt sätt vid kontakter med icke-studenter såsom 

universitetspersonal, butiksbiträden eller liknande. 

2.4.2 Arrangörer 

Ett flertal arrangörer genomför ett skådespel som varar hela mottagningen. 

Arrangörernas utstyrsel, framtoning och aktiviteter ska genomsyras av ansvar. 

2.4.3 Faddrar som spexar  

Det finns flera faddrar som under mottagningens början spelar olika roller. Det kan 

exempelvis vara att spela nyantagen student eller faddrar som deltar i olika sketcher. 

För att undvika missförstånd och ryktesspridning ska arrangör, faddrar och andra 

berörda parter känna till alla dessa faddrar. 

2.4.4 Skådespelare åtar sig att: 
 

• Underställa sig de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar. Undantag för 

fadderklädsel kan förekomma i samråd med studentkåren.  

• Redovisa sin karaktär, namn, framförande och avslöjande för ansvarig för 

mottagningen på studentkåren för att få den granskad och eventuellt godkänd. 

Detta ska ske inom utsatt tid satt av studentkåren. 

• I de fall skådespelaren interagerar med de nyantagna studenterna; efter 

avslöjandet presentera sig som sitt riktiga jag så att skådespelet får ett tydligt 

slut. 
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• Avbryta skådespelet och tydligt förklara detta för berörd part inom 24 timmar 

om någon skulle bli illa berörd av skådespelet. 

• Arbeta för att varken de nya studenterna eller omgivningen blir rädda eller 

obekväma av skådespelet. 

För de som spelar en nyantagen student gäller dessutom: 

• Avsluta skådespelet senast under respektive arrangörs mottagnings tredje dag 

med aktiviteter, dock max fem dagar efter arrangörens mottagnings påbörjan. 

Dessa skådespelares första dag bör vara vid de nyantagna studenternas upprop, 

undantag kan ges vid särskilda skäl.  

• Ikläda sig en såpass extrem karaktär att ingen kan känna sig utpekad. Denna 

karaktär får inte baseras på drag som kan uppfattas som kränkande, 

trakasserande eller diskriminerande.  

• Inte bli kompis med de nyantagna studenterna under tiden som rollen spelas.  

• Omedelbart gå ur sin roll om någon skulle bli illa berörd av karaktären. 
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3. Allmänna regler och normer under mottagningsperioden 

För att säkra kvalitén på mottagningen och göra den så välkomnande och inkluderande 

som möjligt finns ett antal regler och normer som alla aktörer ska följa.   

3.1 Lika villkor 

På Linköpings universitet bedrivs ett aktivt arbete med lika villkor. Detta innefattar ett 

arbete med jämställdhet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt mot kränkande 

särbehandling. Målsättningen under mottagningen är att sträva efter en mångfald i 

aktiviteterna så att så många som möjligt kan och vill medverka under 

mottagningsperioden och att de anordnade aktiviteterna inte verkar uteslutande. 

Samtliga inslag under mottagningen ska utformas med de sju diskrimineringsgrunderna 

i åtanke. Dessa är: 

• Kön 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsvariation 

• Sexuell läggning 

• Ålder 

Bedömning av diskriminering, kränkning eller trakasseri utgår från den utsattes 

upplevelse. 

Under mottagningsperioden får ingen form av pennalism3 förekomma. Uppmuntran till 

eller förespråkande av våld får ej heller förekomma. 

3.2 Alkohol och andra droger 
 
Under mottagningen grundläggs många normer för den stundande studietiden och 

aktörer ska arbeta för att motverka att den nyantagna studenten utvecklar skadliga 

vanor vad gäller alkoholkonsumtion. En viktig aspekt att ha i åtanke är den eventuella 

förekomsten av studenter under 18 år. För dessa finns speciella regler vad gäller alkohol 

och tillträde till studentpubar och vissa arrangemang. Frågor angående tillträde till 

aktiviteter under mottagningsperioden ställs till ansvarig för mottagningen på 

studentkåren. Samtliga aktörer under mottagningen ska följa nedanstående regler för 

alkohol4. 

Icke föreskrivna narkotiska preparat får ej förekomma under några omständigheter. 

 
3 Det vill säga all form av kamratförtryck och översitteri, men även kränkning, diskriminering, trakasserier mm 
4 Alkohollag (2010:1622) 1:a kapitlet, 5 §: ” Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 
volymprocent…” 
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3.2.1 Under mottagningsverksamhet gäller följande: 

För arrangörer av mottagningsverksamhet 

• Arrangörer av mottagningsverksamhet ska följa de av kommunen uppsatta regler 

kring utskänkning samt svensk lag.  

• Första kvällen under mottagningen ska vara alkoholfri för att visa på att 

mottagningens huvudsyfte inte är alkoholdrickande.  

• Minst hälften av de planerade dagarna under mottagningen ska vara helt 

alkoholfria. Dagarna bör vara jämnt fördelade under hela perioden, dock max två 

dagar med alkoholinslag i följd.  

För faddrar 

• Alkoholen ska inte vara ett nödvändigt inslag i anordnade aktiviteter - det ska 

alltid vara accepterat att vara nykter på ett arrangemang.  

• Faddrar ska uppträda föredömligt och hantera alkoholen med förnuft.  

• Aktörer får ej förtära alkohol starkare än 5,2 volymprocent med undantag för de 

enheter som arrangören fått särskilt tillstånd för från studentkåren. 

• Ingen alkoholhets eller annan uppmuntran till alkoholkonsumtion får 

förekomma. Vid minsta oklarhet kontakta ansvarig på studentkåren.  

För nykterfaddrar 

• Nykterfadder ska vara nykter. 

• Vid varje enskilt arrangemang, där alkohol förekommer, ska det finnas minst en 

nykterfadder på en grupp om 20 nyantagna studenter, dock minst två 

nykterfaddrar per arrangemang. 

o Förtydligande: På arrangemang med under 40 nyantagna studenter krävs 

2 nykterfaddrar. Vid 40 eller fler krävs 3, vid 60 eller fler krävs 4, etcetera. 

• Nykterfaddrar ska, så att det framgår tydligt vilka faddrar det är, bära 

nykterfaddertröjor eller nykterfadderband som tillhandahålls av studentkårerna. 

• På arrangemang där alkohol förekommer ska det finnas nykterfaddrar på plats 

från arrangemangets början till dess slut. 

• Nykterfadder ska i största möjliga mån framgå som ett gott exempel på hur man 

kan delta nyktert på en aktivitet med alkohol. 

Vid servering 

• Vatten ska alltid erbjudas kostnadsfritt i samband med alkoholservering.  

• Det ska alltid vara enkelt att välja alkoholfria drycker och dessa ska presenteras 

på ett synligt och positivt sätt.  

• Minst en av de alkoholfria dryckerna ska vara billigare än de alkoholhaltiga, 

vatten räknas inte i detta avseende.  

• På arrangemang där utskänkning av alkohol äger rum får ingen dryck starkare än 

5,2 volymprocent alkohol serveras eller säljas utan särskilt tillstånd från 

studentkåren. Detta gäller även vid arrangemang där extern part står för 

utskänkning av alkohol. 
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4. Aktiviteter 

Syftet med de aktiviteter som genomförs under mottagningen är att de nyantagna 

studenterna ska lära känna andra studenter och sin omgivning. Målsättningen är att 

studenterna ska känna samhörighet med alltifrån studiekamrater till universitetet i sin 

helhet. 

För aktiviteter gäller följande: 

• Ingen social aktivitet får inkräkta på schemalagda studier. Hänsyn till de 

nyantagna studenternas schema ska tas vid planering av aktiviteter.  

• Aktiviteter som utspelar sig på en kväll mot vardag får ej hålla på till senare än 

01.00. 

• Aktiviteterna under mottagningen bör anordnas så att de i största möjliga mån 

tilltalar alla nyantagna studenter.  

• Arrangören/arrangörerna ansvarar för allt innehåll i aktiviteterna.  

 

Nedanstående är en genomgång av vanligt förekommande aktiviteter i 

mottagningsverksamhet. 

4.1 Uppdrag 

Uppdrag är frivilliga uppgifter vanligtvis avsedda att lösas i grupp. De får inte vara 

alltför betungande för den enskilda studenten och de bör vara möjliga att avsluta under 

mottagningen. Samtliga uppdrag ska vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna. 

Uppdrag får inte användas för att få tråkiga arbeten gjorda åt arrangören av 

mottagningsverksamheten eller åt annan person. De får inte heller vara förnedrande 

eller väcka anstöt. Uppdragsbeskrivning skickas in till studentkåren för att granskas och 

eventuellt godkännas. 

4.2 Tävlingar 

Tävlingar syftar till att ge samhörighet i en större grupp där många är engagerade för att 

nå ett gemensamt mål. Det är viktigt att dessa insatser resulterar i att lyfta den egna 

gruppen på ett sådant sätt att det inte sker på bekostnad av någon annan grupp eller 

person. 

Om mutor förekommer ska dessa vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna. 

Alkohol får under inga omständigheter förekomma som muta. Kreativitet och 

uppfinningsrikedom bör uppmuntras. 

4.3 Fester 

Huvudsyftet med fester och andra kvällsaktiviteter är att ge de nyantagna studenterna 

ytterligare möjligheter att lära känna varandra, men de syftar även till att utforska det 

mångfacetterade studentlivet. 
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Det är av yttersta vikt att arrangören vet vilka regler som gäller på platsen för festen. 

Speciellt viktigt är att tänka på att i aktuella fall söka tillstånd för att hålla arrangemang 

på allmän plats samt tillstånd för att få servera alkohol till slutna sällskap. 

Läs mer i avsnittet Alkohol och andra droger. 

4.4 Gyckel 

Gyckel utgör en stor del av underhållningen under mottagningen och är en viktig 

studenttradition. För många nyantagna studenter är mottagningen första gången de 

stöter på fenomenet gyckel. Av denna anledning är det viktigt att välja gyckel med stor 

omsorg och att inte framföra gyckel som tolkas som stötande eller kränkande.  

Exempel på gyckel som ska undvikas är nidvisor om andra sektioner, fakulteter, 

lärosäten och dylikt; gyckel med rasistiska eller grova sexuella anspelningar samt alla 

former av striptease. Det är oerhört viktigt att gyckel inte sker på bekostnad av någon 

annan grupp eller person. Inget som uppmuntrar till alkoholhets får vara med i 

uppträdandet. 

Läs mer i avsnittet Lika villkor. 

Samtliga gyckel som ska framföras under mottagningsperioden ska skickas in till och 

godkännas av studentkåren som representerar den grupp gycklet ska framföras för. 

Godkännande av gyckel sker alltid med mottagningspolicyn som beslutsunderlag. 
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Kårordförande har ordet 

Jag trodde genuint att ett andra år som kårordförande (KO) skulle öppna upp för att hinna med 
saker jag inte hann med förra året – ”för jag kan ju redan jobbet”. Men då hade jag inte riktigt räknat 
med alla extra uppdrag och händelser som kom att utgöra verksamhetsåret 19/20. 
 Redan under mottagningen fick vi utrymma samtliga campus. Det blev ett väldigt intensivt 
dygn där StuFF stod i centrum på många sätt, vi ringde in tipset som utlöste utrymningen och vi var 
snabbast ut med info och därför hamnade vi också en hel del i nationell media. Den första 
utrymningen följdes av en till, mindre, utrymning. Vid det laget började LiU inkludera kårerna mer i 
krishanteringen då vi under den första visat oss vara viktiga. 
 Efter dessa kriser kunde man ju hoppas på att det skulle få vara lugnt resten av året, men 
dessvärre gick vi istället in i en intern kris där en ledamot valde att entlediga sig. Det var tungt att 
förlora en kollega halvvägs in i året men det var också vad som blev bäst för organisationen i 
slutändan. Jag vill här passa på att tacka min vice för att hon är helt fantastisk på alla sätt och också 
hela styrelsen då alla var så stöttande och hade förståelse för att det pågick en process som de inte 
kunde vara helt inblandade i och att de, när det blev dags att jobba, verkligen jobbade! Under detta 
arbete hade presidiet ett fint stöd från listombuden och fullmäktiges talman och det blev tydligt att 
även den här typen av situation är en kris och att vi behöver bättre rutiner kring krisarbete i 
organisationen.  
 Så från årsskiftet hade vi alltså en ny medlem i styrelsen. Det gick väldigt fort för vår nya 
medlem att komma in i gruppen och att komma igång med arbetet. Under denna period var jag 
ganska frånvarande då rekryteringen av en ny rektor tog upp mycket tid, men det visar bara på vilken 
otroligt kompetent styrelse vi har haft i år då arbetet trots min frånvaro fungerade så bra. 
 Bara några veckor efter att vi kommit igång med vad som kändes som ett ”normalläge” 
började covid-19 spridas i världen. Så istället för att kunna lägga i en hög växel och avsluta året på 
topp har vi istället fått spendera större delen av vårterminen i våra egna hem, separerade från 
varandra och våra studenter. Det har varit en kämpig tid på många sätt, men jag har aldrig varit 
stoltare än under denna vår över min styrelse som bibehållit en fantastisk arbetsmoral, som stöttat 
varandra och som aldrig gett upp. Mycket blev inte som planerat, men vilket otroligt arbete vi ändå 
genomfört trots ”rådande omständigheter”.  

 

Ett varmt tack till min vice, min styrelse och mitt fullmäktige 

Er kårordförande (på distans), 

 
 

Sofia Ritenius 
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Förvaltning 

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått 
av tio ledamöter. Detta har inneburit att 
StuFF på ett bra sätt kunnat fortsätta 
effektivisera arbetet i stort, men också att vi 
kunnat genomföra och påbörja ett antal 
utvecklingsarbeten. Det har gynnat StuFF 
som organisation att ha gjort denna 
personella satsning då arbetet framåt 
kommer kunna göras ännu mer effektivt och 
även mer genomtänkt. 
 Under året valde tyvärr en av 
styrelsens ledamöter av personliga skäl att 
entlediga sig själv, vilket såklart påverkat 
årets arbete. En period innan entledigandet 
behövdes en del omprioriteringar och 
omfördelning av arbete göras och sedan 
efter att ledamoten beslutat sig för att 
entlediga sig var styrelsen tvungen att ge sig 
in i en rekryteringsfas följt av en extra 
överlämning. Detta är inte något StuFF har 
mycket vana av eller rutiner för men på det 
stora hela fungerade det väldigt bra, en ny 
ledamot valdes in och de kunde gå omlott 
under januari månad för överlämning, vilket 
var väldigt bra. 
 I övrigt har en del frågor som 
påverkar förvaltning blivit större än vad 
föregående år trott när handlingsplanen 
klubbades. Bland annat har arbetet med 
GDPR behövt bli väldigt omfattande och en 
del av de dokument som styrelsen 
ursprungligen planerade att revidera eller 
skapa fick prioriteras bort. Dels på grund av 
bytet av ledamot, men också då KO, som 
under vanliga år är väldigt inblandad i 
förvaltningen av kåren, under året haft 
ovanligt många arbeten som krävt mycket 
tid utanför styrelsens arbete. Bland annat 
rekrytering av ny rektor och diverse 
krisrelaterade uppgifter. 
 

Ekonomi  

Det gemensamma ansvaret med ekonomin 
har genomsyrat året som gått. Varje 
styrelseledamot har uppmuntrats till att delta 
aktivt i sina budgetrevideringar för sina 
områden och att själv vara delaktig i hur de 
budgeterade kostnaderna ska brukas. De 
budgetrevideringar som gjorts under året har 
varit inom områden utbildning, 
medlemsrabbatter, studentrepresentation, 
arbetsmiljöarbete, höjning av arvode till 
mottagningssamordnare och en förändring 
av användningar av pengar under 
studiesocial verksamhet på grund av den 
effekt covid-19 haft på sektionernas arbete. 
Arvode och sociala avgifter har påverkats av 
bytet av ledamot som skett under året. Alla 
budgetrevideringar har förankrats och 
godkänts av fullmäktige. 
 Under året har även avskrivningarna 
på organisationens två bilar avklarats och vi 
planerar nu att sälja den ena. Arbetet med 
kommande årsbudget har påbörjats tidigt 
och även det har gjorts tillsammans med 
ledamöterna. Fullmäktige har bjudits in att 
delta genom att de tidigt fick utkast på 
budgetarbetet. Organisationen planerar att 
även nästa år gå med minusresultat.  
 

Organisation 

Under året har organisationen arbetat hårt 
med att synas bland studenterna. Styrelsen 
har fortsatt med att arbeta i Norrköping en 
gång i veckan. Vi har suttit på Trappan på 
torsdagar för att finnas tillgängliga för våra 
studenter där. Kontoren i Kårallen har 
bemannats mellan kl. 10-15 varje dag. 
 Organisationen har under året varit 
indelad i olika enheter och arbetsgrupper. 
De olika grupperna har arbetat aktivt med 
att förvalta redan skapta rutiner och 
strukturer eller bilda nya. 
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 Förvaltningsenheten har detta år 
bestått utav fyra personer. Under året har de 
arbetat med att bland annat planera 
kvartalsavstämningar. Studentenheten har 
arbetat fram en intern instruktion och skapat 
rutiner för sitt arbete. De har tillsammans 
skapat goda förutsättningar för hur de ska 
hantera studentärenden. Sektionsenheten har 
fortsatt sitt arbete där rutiner och 
kommunikation ut mot sektionerna har 
stärkts. Vår Sektionskoordinator har arbetat 
hårt med att skapa goda rutiner för detta 
arbete.  
 

Tjänstestruktur 

Under året har styrelsen bestått utav tio 
ledamöter. Då kåren inte har råd att bestå 
utav tio heltidsarvoderade har vi under 
hösten arbetat med att effektivisera 
verksamheten och slå ihop poster så att vi 
kunnat minska antal heltidsarvoderade till 
nästkommande verksamhetsår. 
Omfördelningen och effektiviseringen ledde 
till att fyra poster blev två.  
 Medlemskoordinatorn och 
studentrepresentantskoordinatorn slogs ihop 
och blev medlems- och 
studentrepresentantansvarig (MSA). 
Studiesocialt ansvarig - mottagning och 
event och sektionskoordinatorn slogs ihop 
och blev studiesocialt ansvarig mottagning 
och sektion (SaMs). Utöver omfördelning av 
arbetsuppgifter och hopslagningar inom 
styrelsen har även mer ansvar lagts på 
mottagningsansvariga i respektive stad.  
Kåren kommer behöva fortsätta arbeta kring 
effektivisering och se över arbetet för att 
kunna minska det budgeterade 
minusresultatet för kommande år. 
 

GDPR 

Under arbetets gång med att ta fram en 
GDPR-policy framgick det via 
Datainspektionens hemsida att StuFF som 
organisation måste ha ett dokument som 
fastställer i detalj hur alla personuppgifter i 
organisationen hanteras. Detta ledde till att 
policyn och arbetet med den blev mer 
omfattande än vad som planerats. Dess 
funktion blev inte bara en policy utan även 
en intern rutin och arbetet med dokumentet 
tog därav upp en större mängd arbetstid än 
vad som var beräknat.  
 

Effektivisering av arbetssätt 

StuFF har arbetat med att ta fram ett tydligt 
årshjul för sådant som rör hela eller större 
delen av styrelsen. Årshjulet är tänkt att 
underlätta vid överlämning, under uppstart 
och planering av nytt verksamhetsår, samt 
under året i form av ett verktyg som ger 
överblick över vad som sker när och när det 
finns mer eller mindre tid för andra 
uppgifter. Ett annat sätt att effektivisera hela 
styrelsens arbete har utvecklats där styrelsen 
i mycket större utsträckning sparat 
planeringar, budgetar och övriga dokument 
såsom utvärderingar rörande ett flertal olika 
projekt eller händelser som är 
återkommande mellan år. Detta för att 
undvika att varje år behöva börja från 
början, vilket till viss del varit fallet i många 
projekt som inte varit tydligt knutna till en 
enskild post eftersom planeringen då inte 
följt med i den enskilda överlämningen. 
 Att använda ett tydligt årshjul för 
hela styrelsen är också viktigt för att 
effektivisera innehållet i StuFFs externa 
informationskanaler. För att minska risken 
att StuFFs projekt konkurrerar om 
uppmärksamhet i kanalerna och så att större 
projekt inte krockar med varandra har det 
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tagits fram en ny variant av en sociala 
medier-kalender. Denna kalender 
tillsammans med årshjulet gör det tydligare 
för hela styrelsen när de olika projekten 
inträffar och marknadsförs och när det inte 
passar sig att informera om två olika projekt 
parallellt.  
 Under året har det även tagits fram 
ett digitalt förråd. Det innebär att styrelsen 
nu kan se de inventarier som finns i StuFFs 
förråd, samt vad som finns i vilket förråd, 
genom att enkelt gå in i det digitala förrådet 
via en dator.  
 

Rekrytering  
Rekrytering har fortsatt varit en svårighet för 
den ideella verksamheten vid Linköpings 
universitet, och den nedåtgående trenden i 
studenters benägenhet att engagera sig är 
fortfarande påtaglig. Detta verksamhetsår 
har StuFF haft tillgång till en ny post - en 
medlemskoordinator - som har fortsatt 
arbetet som startades föregående år med att 
ta fram kostnadseffektiva förmåner och att 
ta fram en tydligare kommunikation av 
dessa. De olika förmånerna riktar sig till 
medlemmar samt till StuFFs engagerade. 
Arbetet är inte klart och det behövs 
fortfarande göras mer för att kunna 
positionera StuFF som en attraktiv 
arbetsgivare.  
 På grund av lågt deltagande fick 
kårvalet i år flyttas fram från april till maj, 
vilket bröt mot StuFFs stadgar. Trots 
förlängd listbildningsperiod har 
ansökningarna till kårfullmäktige fortsatt 
vara lågt med endast 16 kandidater fördelat 
på två listor. Ett fyllnadsval i höst kommer 
därför bli nödvändigt. 
 
  
Norrköping 

Under året har alla i styrelsen som haft 
möjlighet jobbat i Norrköping varje torsdag, 
såsom i fjol. Däremot har styrelsen återgått 
till att förlägga arbetet i Norrköping på 

kårhuset Trappan istället för i kåkenhus, av 
den anledningen att arbetsmiljön fungerat 
bättre på Trappan. Det främsta syftet med 
kontinuerlig närvaro är att StuFFs studenter 
i Norrköping vet att StuFF finns och att de 
känner sig sedda av sin kår.  
 

Dokumentation och arkivering 

Styrelsens arbete med styrdokument av olika 
slag har under året gått både bättre än 
förväntat och också sämre. Dels har en 
tidigare sammanställning över existerande 
dokument gått att utveckla och använda mer 
vilket skapat mycket av det som satsningen i 
handlingsplanen efterfrågat - en bättre 
förståelse och strategisk tanke med 
dokumenten samt ett sätt att säkerställa att 
dokumenten revideras alternativt ses över 
med jämna mellanrum.  
 Men samtidigt har en del av de 
revideringar av existerande dokument eller 
skrivandet av helt nya dokument som 
styrelsen planerat att genomföra 
nedprioriterats under olika tillfällen under 
året, dels när styrelsen genomgick den mer 
interna krisen med en ledamot som ville 
entlediga sig och den efterföljande processen 
med att rekrytera och överlämna till en ny 
ledamot, men också på grund av ökad 
arbetsbörda under distansläget. Allt arbete 
som påbörjats men inte avslutats kommer 
dock överlämnas till nästa verksamhetsårs 
styrelse och därefter kommer StuFFs 
dokumenthantering inte längre behöva ses 
som satsningar utan istället återgå till att 
fungera som en del av det löpande arbetet. 
Arbetet kring arkivering har behövt skjutas 
på och kommer ske först under sommaren.  
 

Näringslivsarbete och samarbeten 

Under året så har StuFF i samråd med 
sektionerna, LUST-N och InGenious 
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undersökt vilket näringslivsarbete som bör 
bedrivas. Det som framkom var att många 
sektioner behöver mer stöd i sitt 
näringslivsarbete än det som finns idag. 
Bland annat finns behov av att få en 
handbok med information om 
näringslivsarbete, samt hjälp med att hitta 
andra sektioner att samarbeta med. Vissa 
sektioner har svårt att locka företag och sina 
egna studenter då de nuvarande 
arrangemangen ibland blir för småskaliga, 
vilket ligger som grund för idén att de ska 
samarbeta mer med varandra. Tillsammans 
med LUST-N togs därför olika grupperingar 
av universitetets sektioner fram för att i 
framtiden hjälpa dessa att samarbeta. 
 StuFF genomförde även några 
samarbeten med företag som fick ge rabatt i 
nyhetsbrevet, annonsera i företagshörnan 
samt på facebook. I övrigt så har vi arbetat 
fram rutiner, mallar och en produktportfölj 
för StuFFs näringslivs- och förmånsarbete. 
Dessa dokument är en del i effektiviseringen 
av StuFFs arbete kring näringslivsfrågor och 
förmåner för våra studenter och 
medlemmar.  
 

Medlemssystem 

De största problemen som vi arbetat med att 
lösa har rört ladokfilen som LiU delar med 
sig av och innehåller studenters 
personuppgifter. Till exempel har filen 
uppdaterats i år och innehåller inte bara 
programstudenter utan även 
frikursstudenter, vilka tidigare fattats och då 
orsakat att frikursstudenter haft problem att 
logga in i medlemsportalen för att köpa 
medlemskap. Däremot är LiU fortfarande 
osäkra kring huruvida alla doktorander följer 
med i ladokfilen eller inte, vilket är något 
som behöver ses över i framtiden. Ett annat 
problem med ladokfilen är att den saknar 

adressuppgifter till studenter. För att 
studentkortet ska kunna ta emot en profil 
och ge den behörighet att logga in som 
student i appen så behövs även 
adressuppgifter. Då det har varit frivilligt att 
fylla i adress i medlemsportalen så har 
många studenter haft problem med 
inloggning i appen. Detta har lösts tillfälligt 
genom att ändra inställningar i 
medlemsportalens inloggade del. När en 
medlem loggar in i medlemsportalen måste 
hen nu fylla i sina adressuppgifter. Detta är 
något som också behöver ses över i 
framtiden. Den mest hållbara lösningen vore 
om det går att få LiU att uppdatera 
ladokfilen ytterligare så att även studenters 
adressuppgifter följer med. 
 Hur man loggar in i STUK-appen 
och kommer åt sitt digitala medlemskap har 
varit svårt för många under året eftersom 
den inte använts som kårlegitimation tidigare 
och är något som vi aktivt arbetat med att 
informera om. Genom guider på facebook, i 
nyhetsbrev, på vår hemsida, samt fysiskt vid 
medlemsevenemang har vi löpande 
informerat om hur appen fungerar och 
hjälpt de studenter som haft 
inloggningsproblem.  
 

Medlemsrekrytering och 
medlemsevenemang 

Årets medlemsantal har överskridit vad som 
budgeterats för, vilket är positivt. 
Medlemsantalet under höstterminen 
hamnade totalt på 1749 medlemmar och 
elva stödmedlemmar. Vårterminen har haft 
något färre antal och skiljer sig på ungefär 
100 stycken i jämförelse med höstterminen. 
Även om antalet är mer än budgeterat så är 
det en väldigt låg siffra i relation till antalet 
studenter StuFF representerar. I och med 
bytet av medlemssystem under föregående 
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verksamhetsår så arbetade man inte aktivt 
med rekrytering av medlemmar, vilket är en 
faktor som påverkar utgångspunkten som 
varit för detta verksamhetsår. Med detta i 
åtanke är vi ändå nöjda med medlemsantalet 
utifrån de förutsättningar som funnits, men 
rekrytering och den låga andelen 
medlemmar är något som StuFF behöver 
åtgärda långsiktigt. Nytt för i år är 
flerårsmedlemskap vilket är svårt att 
utvärdera genomslaget på då det inte finns 
tidigare år att jämföra med. Däremot så 
köptes det cirka 130 flerårsmedlemskap, 
vilket vi ändå är nöjda med.  
 De medlemsrekryterande åtgärder 
som har utförts är medlemsveckan 
“Campuskampen” i september, som var ett 
samarbete med de andra kårerna och 
Studentkortet. Däremot fick alla studenter 
delta på grund av en hög tillströmning av 
studenter vid eventet, så genomslaget blev 
inte som planerat utifrån ett 
rekryteringsperspektiv. Strukturen och 
arbetet inför och under veckan var lite rörig, 
vilket är något som behöver beaktas om den 
ska göras om fler gånger. StuFF fick ta en 
större roll gentemot de andra kårerna och 
Studentkortet än vad som var tänkt.  
 Utöver detta har styrelsen rekryterat 
vid montringstillfällen under mottagningen 
samt haft några medlemsvårdande event. 
Anslutningsgraden var hög under 
mottagningen och utvärderingen var att 
studenterna uppskattar de goodiebags och 
rabatthäfte som delas ut i samband med köp 
av medlemskap. De medlemsvårdande event 
som anordnades var två medlemsdagar i 
oktober i samband med kanelbullens dag, 
två i december i samband med lucia och två 
i februari i samband med fettisdagen. Ett i 
vardera stad och dag. Det skulle ha 
anordnats medlemsdagar även i maj, men de 
fick ställas in på grund av covid-19. 
Genomslaget på dessa evenemang har varit 

bra med många intresserade medlemmar, 
samt en betydligt högre grad rekrytering än 
vad som var beräknat.  
 

Kommunikation med medlemmar och 
intressenter 
Under året har fokus varit på att göra 
innehållet i StuFFs sociala medier mer 
intresseväckande, personligt och estetiskt 
tilltalande. Sociala medier är StuFFs främsta 
kommunikationsväg till medlemmarna och 
det är genom sociala medier samt mail som 
medlemmarna föredrar att få information 
enligt en enkät som styrelsen skickade ut 
under året. 

I ett försök att nå fler studenter via 
StuFFs kanaler har några tydliga rutiner 
tagits fram. Bland annat lägger styrelsen ut 
en “Visste du att” på instagram varje fredag. 
Nyhetsbrevet skickas ut till alla medlemmar 
den sista måndagen varje månad, samtidigt 
som en påminnelse publiceras på instagram. 
Under medlemsevenemangen i år har fysiska 
broschyrer delats ut till medlemmar där det 
går att läsa om StuFFs senaste prestationer.  

Medlemmar har rapporterat att de 
upplever att StuFF har synts mycket mer i 
år, framförallt på nätet. Trots det upplevs 
det fortfarande att det finns en brist på 
transparens och en brist på kunskap kring 
StuFFs arbete. Styrelsen har fortsatt jobba 
med pitchen som bygger på StuFFs tre ben, 
det vill säga utbildning, arbetsmiljö och 
studiesocial verksamhet.  
 Under våren anordnades ett event på 
Kårallen i samarbete med 
Rydssamverkansgrupp som är en samverkan 
mellan studenthälsan, kommunen, kårerna 
och näringslivet i Ryd. Eventet bestod av en 
stor monter i Kårallens företagshörna där 
representanter från kommunen, 
Studenthälsan, KOMBO, Ryds Herrgård 
([hg]), UngPuls samt de tre kårerna delade ut 
mackor, fika och gav information till 
förbipasserande studenter. Syftet var att 
synliggöra det samarbetet som sker mellan 
de olika deltagande parterna. Ytterligare ett 
liknande event planerades under våren, detta 



 

6 

 

skulle ha hållits på [hg] och rikta sig specifikt 
till de studenter som är bosatta i Ryd för att 
belysa arbetet med den sociala oron som 
finns i området. Tyvärr blev det eventet 
inställt till följd av covid-19. 

 

Styrelsens utskott 

Utbildningsutskottet StUBin 

Utbildningsutskottet har varit vilande under 
hela verksamhetsåret på grund av ett 
pågående arbete om hur StuFF ska nå ut och 
arbeta med studenter på fristående kurser 
och masterprogram utan sektionstillhörighet. 

 
Eventutskottet  

StuFF valde under detta verksamhetsår att 
avveckla eventutskottet då de 
arbetsuppgifter de tidigare utfört nu kunnat 
fördelas mellan SAm, MS och en 
arbetsgrupp bestående av representanter 
från Linköpings fadderier. 
 

Kårservice 

StuFF har, i egenskap av medlem i 
föreningen som äger Kårserivce, tagit del av 
och fattat beslut om ett flertal olika frågor 
rörande Kårservice under året. Arbetet med 
flytten av kårhuset Trappan från nuvarande 
hus till lokaler inom LiUs byggnader i 
Norrköping har påbörjats. Kårhuset Ryds 
Herrgård har öppnat dörrarna igen efter en 
större renovering och StuFF har kunnat 
återuppta festrabatter på kårhusen för våra 
medlemmar samt även tagit fram nya 
rabatter som gäller för mat på kårhusens 
pubmenyer. Vidare har StuFF tillsammans 
med övriga i ägarföreningen genomdrivit en 
omfattande rekryteringsprocess till bolagets 
styrelse där ägarna också tagit ett steg 
tillbaka och inte längre sitter på en plats i 

bolagsstyrelsen. Istället har en 
studentrepresentant tillsatts för att underlätta 
att de engagerade kan hålla isär rollerna på 
ett bättre sätt, men också för att få in ett mer 
aktivt studentperspektiv på bolaget snarare 
än ett kårperspektiv. 
 

Krishantering 

Utrymningar 

Den 23e augusti, mitt under mottagningen, 
utrymdes LiUs samtliga campus till följd av 
ett hot. StuFF var under hela dagen 
inblandad i händelseförloppet då StuFFs 
KO suttit hela förmiddagen med LiUs 
ledning som bevakade situationen och fick 
uppdateringar från säkerhetschefen som 
också var i kontakt med polisen. Under 
förmiddagen fick StuFF in samtal från 
oroliga faddrar och till slut, runt klockan ett 
på eftermiddagen, nåddes styrelsen av 
nyheterna att studenter hittat ett 
instagramkonto kopplat till affischerna där 
det postats filmer som verkat hotfulla. KO 
ringde då in det till LiUs tjänsteman i 
beredskap som meddelade att varken LiU 
eller polisen haft kännedom om 
instagramkontot eller filmklipp med en arg 
man med ett vapen. Kort därefter skickades 
ett mail ut om omedelbar utrymning av 
samtliga campus som gick till olika personer 
i chefsposition, inklusive kårordföranden. 
StuFF reagerade direkt. KOM postade 
information på vår facebook och instagram 
bara minuter efter att mailet hade gått ut, 
SAm och båda MS satte igång och ringde till 
alla mottagningsarrangörer samtidigt som 
KO upplyste de andra två kårerna om mailet 
samt vilka åtgärder StuFF tagit. Därefter 
började styrelsen upplysa de som har 
verksamhet i Kårallen om situationen och 
bad besökare att gå hem. Styrelsen utrymde 
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därefter själva och vid det här laget började 
media ringa. Totalt under dagen blev KO 
intervjuad fler än ett dussin gånger med 
bilder från StuFFs facebooksida i artiklarna 
då kåren var före själva lärosätet med att 
sprida informationen publikt. 
 Efter denna kris och en väldigt 
snarlik om än mindre utrymning som skedde 
strax därefter där KO blev inbjuden till LiUs 
centrala krisledning för att delta i deras 
arbete fattade Universitetsdirektören ett 
beslut om en utredning av LiUs 
krishantering där StuFFs KO tillsattes som 
en av utredarna. Utredningen ledde till både 
en rapport och ett omfattande förslag med 
åtgärder, ett arbete som blev klart bara ett 
par dagar innan vårterminens stora kris bröt 
ut. 
 

Covid-19 

StuFFs KO var tidigt inblandad i det 
förberedande arbetet som LiU påbörjade när 
det blev tydligt att covid-19 troligtvis skulle 
påverka verksamheten. När läget sen blev 
seriösare träffade alla tre kårers ordförande 
delar ur LiUs krisledning på först dagliga 
avstämningar som sedan blev varannan dag 
och till slut övergick till enstaka tillfällen. 
Dessa avstämningsmöten innebar att StuFF 
kunde ställa frågor direkt till krisledningen 
när de uppstod och också att StuFF kunde 
få relevant information i ett tidigt skede. 
StuFF har under hela covid-19 processen 
både jobbat med Kårservice för bolagets 
överlevnad och med sektionerna då kårens 
uppdrag att utöva bevakning av både 
utbildning och arbetsmiljö fortskridit. 
 En del verksamhet gick inte att 
genomföra enligt planering, till exempel 
fanns det som ett mål att sluta avtal med 
fakulteterna men då deras fokus också tagits 
upp av distansläget har det skjutits upp till 

följande år.    
 Covid-19 och distansläget skapade 
extra arbete med budgeten då det snabbt 
blev tydligt att prognosen som budgeten 
utgör inte var anpassad för en vårtermin till 
större delen på distans. En del 
budgetrevideringar fick därför göras, 
inklusive en revidering som åsidosatte 30 
000 kronor som på grund av covid-19 inte 
kunde läggas på inplanerade studiesociala 
arrangemang till att istället användas för att 
stötta sektioner som påverkats ekonomiskt. 
Styrelsen fick också tänka om kring en del 
kostnader för att hitta nya sätt att använda 
pengarna så att det fortfarande skulle 
stämma enligt budget. StuFFs 
mottagningssamordnare i båda städerna fick 
ett utökat arvode för det extra arbete och 
ansvar de tog på sig under distansläget.  
 

Studentinflytande under covid-19 

Studentinflytandet som StuFF bedrivit under 
distansläget har överlag varit både 
framgångsrikt och väldigt mycket snabbare 
än vad inflytande i normala fall är. I början 
av krisen tryckte StuFF främst på vikten av 
att inte stänga ned utbildningar helt och att 
LiU måste vara redo för att kunna slå över 
till undervisning och examination på distans. 
Detta för att säkerställa att studenters rätt till 
CSN inte skulle brytas samt att deras studier 
inte skulle behöva förlängas med hela 
terminer om avbrott uppstår som är bortom 
deras kontroll. Senare under distansläget 
kunde påverkansarbetet övergå till att värna 
om rättigheter rörande examination samt 
även att stötta lärosätet med 
informationsspridning och inspel om vad 
som är viktigt för studenterna. StuFF har 
bedrivit påverkansarbete rörande allt från 
campus öppettider, sektions- och 
föreningsstöttande åtgärder såsom lösningar 
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på vitala årsmöten, vikten att inte glömma 
studenter med rätt till olika former av stöd, 
hur LiU kan ta ansvar för studenternas 
psykiska hälsa under väldigt tärande 
omständigheter samt ett flertal frågor 
rörande utbildningar såsom hur 
VFU/praktik ska hanteras. Utöver de frågor 
som StuFF själva lyft har kåren också varit 
väldigt aktiv i arbetet som remissinstans, ofta 
med väldigt kort varsel och samtidigt väldigt 
stora komplexa frågor såsom riktlinjer för 
examinationer under distansläget.  
 

Distansläget 

StuFF började, som en del av 
beredskapsarbetet, tidigt med rutinen att alla 
i styrelsen dagligen tog med sig laptops och 
arbetsmobiler hem för att säkerställa att 
verksamheten kan fortsätta även om LiU 
skulle behöva stänga ned med kort varsel. 
Detta visade sig vara en bra rutin då det på 
en fredagskväll blev uppenbart att det är läge 
att börja jobba hemifrån vilket innebar att 
StuFFs styrelse direkt på måndag morgon 
kunde fortsätta sitt arbete fast från distans. 
Under distansläget utvecklade styrelsen olika 
sätt att arbeta. Till exempel ha dagliga 
morgonmöten, gemensamma fikapauser för 
den väldigt viktiga sociala aspekten samt 
fortsatt arbetsledning enligt vanliga rutiner 
men då via digitala plattformar istället för 
fysiska möten. Arbetsledningen erbjöd 
under hela våren fysiska träffar i form av 
promenader för medarbetare i båda städerna 
och i ett försöka att skapa så god arbetsmiljö 
hemma som möjligt erbjöds alla ledamöter 
att få skärm, tangentbord, mus, fotstöd och 
stol hemkörda. 
 

Event  

Kåraktivas tacksittning skulle ha ägt rum i 
april, men fick ställas in för att minska 
smittorisken. Som en lösning på detta 
erbjuds årets gäster istället möjlighet att gå 
på nästa års sittning. Planeringen av 
valborgsfirandet i trädgårdsföreningen 
utfördes som vanligt fram till den dag att 
restriktioner om att max 500 personer får 
samlas på en plats infördes. I och med detta 
skrev kårerna en insändare/artikel till Corren 
för att tydligt visa utåt vart vi står i frågan 
om valborgsfirande i trädgårdsföreningen. 
Regnbågs-p hann kårerna aldrig bli 
inblandade i och ställdes också in på grund 
av covid-19.  
 

Utbildningar  

Fadderutbildning del 1 löste LUST-S 
tillsammans med Studenthälsan och 
Psykologisation digitalt genom att få tillgång 
till ett kursrum i Lisam. Upplägget blev till 
slut tre delar - introduktion från kårerna, 
alkohol & mottagning samt grupprocesser - 
som varje fadder kunde medverka i och 
utföra när det passade själv. Innehållet har 
lagts fram i både text- och videoformat och 
efter varje del har faddrarna fått utföra ett 
test för att bekräfta att de tagit del av 
informationen. 
 Fadderutbildning del 2 som 
arrangörerna själva håller i utförs lite olika. 
Vissa arrangörer har valt att utföra den 
under våren via zoom, medan vissa planerar 
att utföra sin utbildning närmare 
mottagningen. Om det då blir digitalt eller i 
person återstår att se. SAm har medverkat 
vid några av de som utförts digitalt under 
våren.  
 Det skulle hållits i en 
sektionsutbildning under vårterminen men 
den fick ställas in grund av covid-19. Istället 
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arbetade vi med att hitta beställningsbara 
online-utbildningar och som kan användas 
framöver som en alternativ lösning på den 
uteblivna utbildningen.  
 

Utbildningskvalité  

Påverkan 

Kvalitetssäkringssystem – LiU och UKÄ 

StuFF skrev tillsammans med de andra 
kårerna en studentinlaga om LiUs 
regelefterlevnad till 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i höstas 
och har sedan varit med i processen för att 
förbättra de delar som hade brister. Under 
resten av året har StuFF tillsammans med de 
andra kårerna varit med och uppdaterat 
LiUs interna kvalitetssystem samt varit med 
på möten som rör den lärosätesgranskning 
LiU går igenom under 2020. Kårerna har 
tillsammans under våren även börjat skriva 
på den studentinlaga som skall skickas in 
rörande lärosätesgranskningen. 
 

EvaLiUate 

Att lägga in kursvärderingar för varje delkurs 
i större kurser är en fråga som har drivits 
både till EvaLiUates referensgrupp och i 
andra möten med LiU såsom möten med 
fakultetsstyrelser, prefekter, studierektorer 
och programansvariga. StuFF skulle också 
frågan att studenter skulle få genomföra 
kursutvärderingar i mitten av kurserna. 
Denna fråga har dock inte drivits alls då 
fokus har legat på att uppmuntra och få fler 
studenter att svara på EvaLiUate som är en 
del av LiUs kvalitetssäkringssystem och ett 
säkrare alternativ för att förbättra kvaliteten 
på utbildningarna på sikt. Studenter har 
uppmuntrats till att föra dialog med 

kursansvariga om hur förbättringar kan 
göras i pågående kurs. 
 

Tentamensregelverket 

StuFF har tillsammans med de andra kårerna 
varit med och tagit fram ett nytt regelverk 
för salstentamen och digital salstentamen. 
Kårerna har tillsammans drivit frågan om att 
studenter ska kunna komma oanmälda till 
salstentamen, att göra det enklare för 
studenter att anmäla sig till tentor samt att få 
påminnelser om när anmälan är öppen. 

 
Studenters rättigheter 

För att få studenter att veta om sina 
rättigheter och skyldigheter har StuFF tagit 
fram en FAQ till vår hemsida, genomfört en 
utbildningsvecka på sociala medier och 
bidragit med fler “Visste du att” till 
instagram. 
 FAQn innehåller frågor och svar på 
vanliga frågor från studenter. Den finns 
tillgänglig både på svenska och engelska för 
att möjliggöra att alla LiUs studenter känner 
till de lagar och regelverk som rör dem. 
StuFF har fått mycket positiv respons på 
FAQn och den används och sprids flitigt 
med hjälp av våra sektioner. 
 Utbildningsveckan hölls vecka i 
mitten av oktober och det var första gången 
som veckan hölls. Tanken är att det ska vara 
ett återkommande event. Utbildningsveckan 
hölls till största del via instagram där 
information och frågor lades upp varje dag. 
StuFF genomförde även en kaffekampanj i 
varje stad för att samla in åsikter om varför 
studenter inte svarar på kursvärderingar via 
LiUs system EvaLiUate. Projektet har 
utvärderats för att ta fram 
utvecklingsområden inför kommande 
verksamhetsår. Utbildningsveckan var ett 
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lyckat projekt och har fått mycket positiv 
feedback från studenter.  
 Under utbildningsveckan och även 
resten av året har “Visste du att” lagts upp 
på StuFFs instagram-konto som rör 
studenters rättigheter och skyldigheter, samt 
ge dem information om deras studier som 
annars inte är så lättillgängliga.  
 

Årets pedagog 

Eftersom årets pedagog 18/19, Khalid 
Khayati, inte kunde ta emot priset under 
vårterminen 2019 så delades det ut tidigt 
under vårterminen 2020. Det gick bra och 
var väldigt uppskattat. I år så hade den 
ursprungliga jurygruppen inte tid att besluta 
om en vinnare, så en ny jurygrupp togs fram 
i maj. Vinnaren, Mimmi Gustavsson, fick ett 
blombud och en enklare digital utdelning av 
priset. De fysiska priserna delas ut till hösten 
istället. 
 

Fristående kurser och mastersprogram 
utan sektionstillhörighet 

StuFF har under året jobbat med att 
utveckla arbetet med att nå ut till fristående 
kurser och mastersprogram utan 
sektionstillhörighet. För detta togs det fram 
en intern arbetsgrupp som har utgått från 
tidigare utredningar rörande dessa studenter 
i arbetet för att ta fram en långsiktig 
struktur. StuFF har tagit fram en powerpoint 
som delgetts alla kursansvariga för 
fritstående kurser och mastersprogram utan 
sektionstillhörighet, varit ute och presenterat 
sig för några av de större fristående 
kurserna, samt tagit fram en guide för hur 
sektioner kan göra för att ta hand om 
fristående kurser inom sitt område. Arbetet 
har lett fram till en treårig punkt i 
verksamhetsplanen som ska leda till att dessa 

studenter känner till kåren och vilka 
rättigheter studenter på ett universitet har, 
samt att underlätta för sektioner som vill ta 
till sig masterprogram och fristående kurser.  
 

Doktorandombud 

Så tidigt som vårterminen 2015 och sedan 
flera år framåt så kom frågan om en bättre 
struktur för hur doktorander bemöts och 
behandlas upp på studentledningsråden 
(SLR). Trots att frågan tagits upp flera 
gånger under åren har det inte lett till någon 
större förändring. Kritiken som lyfts har 
handlat om att underlaget och stödet från 
LiU för att införa ett doktorandombud inte 
varit tillräckligt nog. Höstterminen 2019 så 
var det LUST-DK som spenderade terminen 
med att ta fram ett underlag tillsammans 
med doktorandsektionerna LiUPhD och 
DOMFIL. Underlaget var gediget och 
genomtänkt, och till stor del tack vare att vi 
fick med oss en doktorand på själva SLR så 
har LiU lyssnat och frågan kommer att tas 
vidare. I dagsläget så är läget mest att bollen 
är i rullning och diskussioner med LiU sker 
kring hur vi ska gå vidare med frågan.  
 

Arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöarbetet har under 
verksamhetsåret 19/20 delats på två 
medarbetare i StuFFs styrelse, Leo Karlsson 
och Natalia Tomczyk. Leo började sitt 
förtroendeuppdrag men fick avsluta kring 
årsskiftet på grund av sjukdom och ersattes 
då av Natalia. Beslutet att Leo skulle 
entlediga sig togs i samråd med honom, 
arbetsledning, listombud och talman. Då 
sjukfrånvaron varit hög under höstterminen 
har StuFFs arbetsmiljöarbete påverkats 
nämnvärt. 
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AMO-veckan 

Årets upplaga av arbetsmiljöveckan (AMO-
veckan) gick av stapeln i slutet av februari 
och hölls på campus Valla och campus 
Norrköping. Detta var tredje gången som 
AMO-veckan anordnades tillsammans med 
LinTek och Consensus i samarbete med 
sektionernas arbetsmiljöombud. Kårernas 
studiesocialt ansvariga för arbetsmiljö och 
lika villkor (SAc) var projektledare och 
sektionernas arbetsmiljöombud vid varje 
campus arbetade operativt och strategiskt 
inför och under veckan. Veckan bestod av 
bland annat föreläsningar, workshops, 
tävlingar, en klädbytardag och monterpass 
där åsikter kring arbetsmiljö samlades in. 
Innehållet i aktiviteterna anpassades efter de 
lokala förutsättningar och behov för varje 
campus. Utfallet av ekonomin för AMO-
veckan blev lägre än budgeterat på grund av 
att de flesta workshops och föreläsningar 
hölls av studenthälsan vars tjänster är gratis. 
Slutligen ställdes även tack-eventet för de 
deltagande arbetsmiljöombuden in till följd 
av covid-19. 
 

Påverkan 

Under verksamhetsåret 19/20 har kåren 
varit deltagande i referensgruppen för 
rekrytering av ny fastighetsdirektör, samt 
referensgruppen för corsons 
gestaltningsprojekt. Vidare har kåren även 
varit pådrivande i frågan om tillgången av 
kurslitteratur för studenter som studerar vid 
distansförlagda utbildningar såsom vid 
campus Hultsfred, Västervik samt 
Vimmerby. Även en fråga om 
Studenthälsans tillgänglighet för de ovan 
nämnda campusen togs upp under vårens 
möte med Studenthälsans styrelse. 
Fortsättningsvis har kåren under vårens 
distansläge varit mycket delaktig i och gett 

synpunkter på beslutsförslag som berörde 
studenternas arbetsmiljö samt 
tillgängligheten till studieplatser under 
distansläget.  
 

LUST-A 

LivsLUST 

LivsLUST är en välmåendeenkät som 
skapats gemensamt mellan kårernas SAc och 
är de som ingår i LUST-A. Arbetet med 
enkäten fortskred under verksamhetsåret där 
resultatet presenterades för kansliet för 
utbildningsvetenskap under hösten och 
reviderades för ett utskick under våren. 
Utskicket möttes dock av problem då LiU 
inte kunde ställa sig bakom enkäten och 
därmed kunde inte ett massutskick från 
fakulteterna göras. Problemet uppdagades 
väldigt sent vilket ledde till att utskicket av 
enkäten försenades. Slutligen beslutades det 
att LivsLUST inte skulle skickas ut under 
verksamhetsåret 19/20. Delvis för att ett 
mer gediget revideringsarbete bör 
genomföras innan utskicket, men även på 
grund av att resultaten från enkäten som 
skulle skickas ut under distansläget inte 
ansågs kunna vara jämförbara med tidigare 
år. 
 

Studentledningsråd  

Under höstterminen bidrog LUST-A med en 
fråga till SLR som berörde studenters 
möjlighet till återhämtning. Fakulteterna har 
olika möjlighet kring att skapa goda 
förutsättningar för att främja hållbar 
arbetssituation för sina studenter. StuFF 
lyfte problem vad gäller att skapa 
förutsägbarhet för sina studenter kring hur 
många timmar de förväntas lägga ner på 
självstudier, medan Consensus och LinTek 



 

12 

 

lyfte andra frågor som rör studenterna under 
teknisk och medicinsk fakultet.  
 

Kårernas interna arbetsmiljö 

På våren lyfte kårernas SAc i 
samarbetsorganet LUST frågan om att ett 
internt arbetsmiljöarbete bör ske även för 
kårernas förtroendevalda som arbetar på 
heltids- och deltidsuppdrag. Ett 
grundläggande kartläggningsarbete har 
påbörjats för att undersöka vilka behov och 
möjligheter som finns på de olika kårerna 
och arbetet kommer att fortskrida på varsitt 
håll inom kårerna för att säkerställa att 
åtgärder är passande för verksamheten.  
 

Kommunikation om AMO och 
arbetsmiljöarbete 

Det arbetsmiljöarbete som kåren har 
genomfört har informerats genom våra egna 
kanaler såsom nyhetsbrev, facebook och 
instagram. Under hösten uppdagades frågan 
om sektionernas arbetsmiljöombud bör ha 
egna facebooksidor som sprider information 
om arbetsmiljörelaterat arbete och event 
som anordnas i samverkan med kårerna. 
Kårernas samarbetsorgan LUST-IG, som 
behandlar marknadsföringsfrågor, ställde sig 
kritiska till dessa facebooksidor. Det fanns 
ingen enighet kring hur frågan bör behandlas 
men diskussionen resulterade i att 
facebooksidan för arbetsmiljöombud på 
campus Norrköping togs bort under våren i 
samråd med berörda AMO’s, medan 
facebooksidan för arbetsmiljöombud på 
campus Valla fortfarande finns kvar.  
 

Studiesocial verksamhet  

Mottagningen  

Under verksamhetsåret 19/20 närvarade 
StuFF på minst en aktivitet hos nästan alla 
sektioner under höst- och vårmottagningen. 
StuFF deltog som vanligt även på de 
internationella studenternas mottagning 
genom att medverka på Welcome Fair både 
på hösten och våren, samt besökte 
aktiviteter som anordnades av Erasmus 
Student Network (ESN) under 
höstmottagningen.  
 Fadderistguiden som togs fram 
18/19 har reviderats och utvecklats under 
19/20. Samarbetsavtalet och 
fadderkontraktet har också reviderats och ett 
avtal gällande nykterfaddertröjor och -band 
håller på att utformas. Syftet med avtalet är 
att få en tydligare struktur i användning av 
tröjorna samt för försäkra oss om att de 
kommer tillbaka till StuFF. 
 I och med covid-19 har arbetet kring 
mottagningen fått struktureras om. Många 
möten som varit inplanerade tidigare fick 
skjutas upp eller helt ställas in. Mycket 
information har fått sammanfattas i texter 
och skickats ut till berörda. Det har gått åt 
mer tid till att stötta fadderister i deras 
arbete genom bland annat individuella 
möten och extrainsatta generalmöten.  
Arbetsbördan för StuFFs 
mottagningssamordnare har därför ökat och 
planeringen av fadderutbildning del 1 utifrån 
det förändrade läget till distans har också 
tagit upp mycket tid. 
 

Mottagningspolicy  

LUST-S har under verksamhetsåret reviderat 
mottagningspolicyn. Ett nytt förslag 
arbetades fram som sedan klubbades av 
samtliga Fullmäktige. Några förändringar 
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som gjordes var att göra dokumentet mer 
lättläst och komprimerat, förtydliga kårernas 
olika interna riktlinjer och dokument, samt 
lägga till att ett fadderskap gäller i 3 terminer 
efter utförd utbildning. Men den största 
ändringen i år rör den procentuella 
alkoholen som faddrar får konsumera och 
som arrangörer får köpa in, vilket höjts från 
5,0% till 5,2%.  
 

Evenemang utöver mottagningen 

Sittning 

Under hösten planerades och utfördes en 
tacksittning till de som jobbat med att 
planera och utföra mottagningen inom 
StuFFs verksamhet och hölls i Norrköping 
på kårhuset Trappan.  
 

StuFF-pub 

Under verksamhetsåret planerades två pubar 
med syfte att marknadsföra StuFF som 
arbetsplats. Valberedningen deltog i 
planeringen för att kunna medverka på 
pubarna och prata om rekryteringen och det 
togs fram ett quiz med fokus på studentlivet 
i respektive stad. Vi erbjöd även StuFF-
medlemmar extra rabatt på mat för kvällen. 
Till puben i Linköping, som hölls på 
kårhuset Kårallen, kom det tyvärr bara två 
gäster, så det blev ingen presentation. Puben 
i Norrköping, som hölls på kårhuset 
Trappan, drog å andra sidan fler, vilket 
troligtvis berodde på att Trappan 
samarbetade med oss kring marknadsföring 
och planering. Till denna kväll fick vi inte 
ihop några alumner utan de från styrelsen 
19/20 som var på plats fick istället gå upp 
och berätta om sin post. Trots detta ser 
StuFF 19/20 potential i detta event och 

anser att det bara kan bli bättre till nästa år.  
 

Studentinflytande  

Studentinflytande är en central del i StuFFs 
verksamhet och genomsyrar både vår 
utbildnings- och arbetsmiljöbevakning. För 
att studentinflytande ska fungera på hela 
universitetet krävs studentrepresentanter i 
olika organ, vilket StuFF aktivt arbetat med 
att tillsätta. Förutom det utövar StuFF även 
studentinflytande på nationell nivå genom 
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). 
 

Studentrepresentanter på universitetet 

Enligt LiUs rapport tillsatte vi under 
verksamhetsåret 19/20 174 av 282 möjliga 
studentrepresentanter. Däremot har 
siffrorna ändrats under årets gång då arbetet 
med att tillsätta studentrepresentanter skett 
löpande, vilket även effektivisering av 
arbetet med att tillsätta 
studentrepresentanter har. Nytt för i år är att 
studentrepresentanter nu får sitt intyg i 
digital form, vilket har tillkommit då 
efterfrågan om detta funnits bland 
studentrepresentanter som suttit på olika 
forum vid LiU. 
 

Särskilda satsningar och forum  

Studentledningsråd 

Kårernas gemensamma förberedelsearbete 
inför SLR utvecklades inför detta år och 
övriga ledamöter i styrelsen kunde vara mer 
inblandade vilket var en väldigt bra 
utveckling för LUST och kårernas 
påverkansarbete. Det blev stressigt för en 
del utskott och det var inte en naturlig del i 
utskottens arbete att deras frågor och ämnen 
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även kan drivas i SLR, men det var också det 
första året som LUST jobbade enligt den 
nya rutinen. 
 På höstens SLR tog kårerna upp en 
fråga om studenternas möjligheter till 
återhämtning, där StuFF fick med en del om 
att synliggöra lärarledd tid, något som 
styrelsen har haft i uppdrag att driva under 
året. Lärarledd tid har även drivits på 
nationell nivå samt i andra forum på LiU. 
Den andra frågan handlade om 
doktorandombud, och går att läsa mer om 
under utbildning. 
 På vårens SLR tog kårerna upp en 
fråga om att öppna upp Lisam då det i 
dagsläget finns problem med att studenter 
inte har tillgång till andra kurser än de där de 
i stunden är registrerade på. Resultaten av 
den punkten blev en arbetsgrupp som 
kommer se över vilka lösningar som kan 
komma att fungera bäst. Den andra frågan 
var en öppen diskussionsfråga om vad LiU 
tar med sig från den kompetensutveckling 
som distansläget erbjudit och hur LiU ska 
arbeta framåt för att åter fokusera på god 
pedagogik nu när många av de tekniska 
trösklarna sänkts. Diskussionen lyfte många 
intressanta och bra tankar och efter SLR 
fortsatte diskussionen i olika forum. 
 

Rektorsrekrytering 

En helt oförutsedd arbetsuppgift blev 
rekryteringen av en ny rektor. Att rekrytera 
en rektor är något som ser olika ut på olika 
lärosäten och där studentinflytande fungerat 
mer eller mindre bra beroende på hur 
processen sett ut. På LiU valde 
universitetsstyrelsen att använda samma 
process som vid föregående 
rektorsrekrytering. Det innebar att studenter 
och doktorander utgjorde en egen 
samrådsgrupp som tillsammans med 

motsvarande samrådsgrupper för lärare, 
övriga anställda och administrativa chefer 
utgjorde hörandeförfarandet i slutet av 
processen. Detta för att antingen välja 
mellan de kandidater som 
rekryteringsgruppen tagit fram eller 
säkerställa att den enskilde kandidaten hade 
stöd från alla olika delar av LiU innan beslut 
klubbades av universitetsstyrelsen. 
 Utöver gruppen som kårerna tillsatte 
tillsammans med en blandning av studenter 
och doktorander ingick även alla tre 
kårordföranden i själva rekryteringsgruppen 
där studenterna alltså utgjorde tre av åtta 
röstande mandat. Det var 
rekryteringsgruppens uppdrag att skriva 
kravprofil och annons, läsa CV och välja ut 
kandidater att intervjua, genomföra 
intervjuer samt urval, med målet att ha 
antingen en eller två kandidater att föreslå 
samrådsgrupperna. StuFF var alltså delaktig i 
att bestämma vad som skulle ses som krav 
eller meriterande för en ny rektor samt vara 
med i alla följande steg i processen kring 
urval, framtagande av intervjufrågor och 
genomförande av intervjuer. Arbetet tog 
upp en stor del av KO’s tid under en period 
då det var mycket läsning att göra, men det 
var väl värt tiden då en rektor kan väljas så 
sällan som vart tolfte år. StuFF är väldigt 
nöjda med både processen och resultatet. 

Uppföljningar av tidigare punkter 

LiU har genomfört en ny upphandling för 
driften av campusbussen, ett arbete som 
StuFF varit inblandad i under tidigare 
verksamhetsår. De nya campusbussarna 
började gå i början av läsåret och vi har följt 
upp hur de fungerat och också kommit med 
feedback om både avgångstider och vilka 
hållplatser som de trafikerar. Överlag är 
StuFF nöjda med resultatet även om det 
fortfarande skulle gå att göra förbättringar 
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för studenternas studiesituation likväl som 
den studiesociala situationen. En avgång så 
sent som klockan nio på kvällen vore att 
föredra, men för att uppnå det skulle 
tätheten på avgångar under dagtid behöva 
sänkas, vilket inte är önskvärt.  
 StuFF har också bevakat resultaten 
av två utredningar vid LiU som 
färdigställdes under föregående 
verksamhetsår. En som rör effektiviseringar 
och en som rör humaniora. 
Humaniorautredningen är den som lett till 
tydligast förändringar som StuFF och 
studenterna märkt av i och med skapandet 
och upphörandet av både institutioner och 
utbildningar. I anslutning till detta har StuFF 
varit aktiv i dialoger med den nya 
institutionsledningen för IKOS och är den 
nya institutionen som berör våra 
utbildningar rörande bland annat hur 
studentinflytandet ska se ut. StuFF har också 
bevakat studiesituationen för de studenter 
vars utbildning lagts ned samt samarbetat 
med sektioner som på olika sätt berörts. 
 En punkt i handlingsplanen för året 
handlade om att bevaka det fortsatta arbetet 
rörande styr- och resursutredningen som 
staten tillsatte 2017 och efterföljande 
betänkande “En långsiktig, samordnad och 
dialogbaserad styrning av högskolan”, (SOU 
2019:6). Detta ämne har fått förvånansvärt 
lite uppmärksamhet både nationellt och 
lokalt, sektorn i sin helhet gav negativ eller 
tveksam respons på några punkter ur 
betänkandet under remissrundor under 
våren 2019 och sen dess har det inte varit 
uppe på agendan i de forum där StuFF 
verkar i någon större utsträckning. Så 
punkten i handlingsplanen kan anses 
behandlad då frågan har bevakats, men 
dessvärre finns det inget resultat att visa. 

Inflytande på nationellt plan 

Sveriges förenade studentkårer 

Detta år så har SFS treåriga fokusfråga varit 
ett centralt ämne som diskuterats i SFS. Det 
ämne som StuFF ville att SFS skulle välja 
som fokusfråga var möjligheten att ha ökad 
synlig lärarledd tid, men i brist av medhåll 
från andra medlemskårer så valde StuFF att 
stå bakom en annan motion, vilken också 
gynnar våra studenter i lika stor grad. 
 StuFF marknadsförde möjligheten 
att vara med och skriva motionen i februari 
via det månadsatliga nyhetsbrevet och direkt 
till StuFFs fullmäktige. Detta då dessa 
målgrupper ansågs ha störst intresse att ta 
sig an uppgiften och att påverka 
studentkårens arbete. Resultatet blev en 
representant från fullmäktige.  
 Under våren så uppkom covid-19 
som påverkade SFS men även 
medlemskårerna. Under mars månad så fick 
SFS ställa in sitt fullmäktigemöte och istället 
ha ett förenklat digitalt möte. Det som 
främst togs upp var val av kommande 
styrelse och presidium, budget och 
verksamhetsplan. Det kommande 
fullmäktigemötet sker i höst då stora 
punkter som nästa fokusfråga kommer att 
röstas in.   
 

Studenters psykiska ohälsa 

På ett nationellt plan har det under en tid 
satsats särskilt på frågan som rör studenters 
fortsatt stigande psykiska ohälsa. 2019 skrev 
SFS rapporten “Arbetsmiljöarbetet inom 
högre utbildning” baserat på en 
undersökning av lärosätenas 
arbetsmiljöarbete. Därefter lämnades en 
motion in till riksdagen i oktober 2019 
(2019/20:1512 "Studenters psykosociala 
hälsa och arbetsmiljö). Motionen tar stöd 
från SFS rapport och yrkar bland annat på 
att utföra en nationell kartläggning av 
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studenters psykosociala hälsa och lämna 
förslag på åtgärder.  

I november skrev StuFF en 
debattartikel som publicerades i Corren och 
uppmärksammades i radio P4 som 
uppmanar riksdagen att ställa sig bakom 
motionen i sin helhet. I dagsläget har StuFF 
och övriga delar av det nationella 
studentinflytandet fått igenom att en 
nationell kartläggning av Studenthälsan på 
alla universitet ska genomföras, något som 
förhoppningsvis kan leda till ett förstärkt 
arbete mot studenters psykiska ohälsa. 
 

Samarbete med sektioner  

Möten 

Möten med utbildningsbevakare 

Under verksamhetsåret har StuFF arrangerat 
nio utbildningsbevakarmöten i varje stad 
samt två tillfällen för en 
utbildningsbevakarutbildning. Fokus för 
utbildningsbevakarutbildningen har varit att 
lägga en grund för utbildningsbevakarnas 
arbete under året och säkerställa att alla får 
samma information. Det är första gången 
den har genomförts och den har fått positiv 
respons. Fokus på 
utbildningsbevakarmötena har varit fortsatt 
kompetensutveckling under hela deras 
verksamhetsår. Utbildningsbevakarna 
uppmuntras också till att ställa frågor, dela 
med sig av erfarenheter och ta upp goda 
exempel på lyckade projekt rörande 
utbildningsbevakning och studenters 
rättigheter.  
 

Möten med arbetsmiljöombud 

Det anordnades två utbildningar för 
sektionernas arbetsmiljöombud (AMO), en 
på hösten samt en på våren. Utbildningen 
som anordnades under hösten arrangerades 

tillsammans med LinTek och Consensus 
samt med aktörer från olika delar av LiU 
som arbetar med lika villkor, arbetsmiljö och 
studenthälsovården. Utbildningen som 
genomfördes under våren arrangerades av 
StuFF för de arbetsmiljöombud som väljs in 
under hösten eller tidigt på vårterminen. 
Sammanlagt genomfördes 15 möten med 
sektionernas arbetsmiljöombud under 
verksamhetsåret 19/20, varav 7 var 
planeringsmöten inför AMO-veckan. 
Följande åtgärder genomfördes för att 
effektivisera arbetet med arbetsmiljöombud; 
rutiner för att kontakta AMO däribland en 
maillista, årshjul för planering av arbetet 
med AMO, personliga möten med kårens 
representant för att förtydliga och ge stöd i 
AMO-rollen, enhetliga agendor och kallelser 
till möten samt utvärderingar efter möten. 
Slutligen uppdaterades även AMO-
handboken för att innehållet skulle vara 
relevant.  
 

Möten med ordföranden 

Ordförandemöten har hållits i Norrköping 
samt Linköping under höstterminen samt 
början av vårterminen. Inför året bytte vi 
fokus och började diskutera olika teman på 
varje möte. Temana berörde olika delar av 
ordföranderollen och var till för att ge 
kunskaper om hur ordförandeposten ska 
fungera samt hur man hanterar 
styrelsearbete. Detta togs emot positivt och 
har lett till mer självständighet hos 
sektionerna. Det har i år varit en bra dialog 
mellan StuFF och sektionerna tack vare 
kontakten med ordföranden och 
förhoppningsvis fortsätter detta in i nästa 
verksamhetsår.  
 Under distansläget har avstämningar 
med alla sektionsordföranden hållits digitalt. 
Där har StuFF informerat om hur läget ser 
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ut, ordförandena har fått ställa frågor och 
getts möjlighet att söka stöd och de har även 
fått vara bollplank för de andra 
ordförandena. Detta hade kunnat fungera 
bättre genom mer aktiva diskussioner, men 
det blev ändå som förväntat i och med att 
det var ett digitalt mötesforum. 
 

Möten med kassörer 

Återuppbyggnaden kring kassörsmöten har 
påbörjats genom frivilliga möten med 
sektioners kassörer där intresset har varit 
stort i framförallt Norrköping. Där har flera 
möten hållits och behovet verkar stort. 
Under vårterminen har dessvärre mötena 
inte kunnat hållas på grund av det rådande 
distansläget.  
 

Möten med näringslivsansvariga 

I samband med att StuFF undersökt vilket 
förhållningssätt som organisationen ska ha i 
relation till näringslivet och sektioner så har 
ett flertal näringslivsmöten hållits. Under 
hösten hölls ett möte per stad i grupp där 
representanter från varje sektions 
näringslivsansvariga bjöds in. Deltagandet 
var ganska lågt, men kompletterades med en 
enkät för att få mer input från sektionerna. 
Under våren hölls några individuella möten 
med näringslivsansvariga, men lades 
efterhand på is på grund av covid-19. 
Tanken var att samla alla sektioner i 
Norrköping tillsammans med Norrköpings 
kommun och spåna idéer för framtida 
näringslivssamarbeten. Detta kommer 
återupptas i höst och planen är att 
näringslivsmöten med sektioner ska komma 
igång ordentligt då sektionerna uttryckt ett 
behov av det. Ett annat behov som 
framkommit är att sektioner önskar att få en 
näringslivshandbok, likt AMO- och UB-

handböckerna som StuFF tillhandahåller. 
Denna bok planeras att skrivas under 
kommande verksamhetsår. 
 

Chefsråd  

I slutet av verksamhetsåret 18/19 startade 
StuFF upp chefsråd efter önskemål från 
festerier. Detta arbete fortsattes efter 
mottagningen i höstas och det togs fram en 
plan över hur mötena skulle gå till och vad 
de skulle innehålla framöver. Tyvärr blev det 
inga möten under vårterminen på grund av 
covid-19, delvis då all festverksamhet för 
resterande termin ställdes in men även då tid 
inte fanns från StuFFs sida i och med 
omställningsarbetet kring mottagningen. 

Sektionsutbildning 

Under höstterminen hölls en 
sektionsutbildning i Linköping samt 
Norrköping. Den var obligatorisk och 
majoriteten deltog. Det erbjöds olika pass till 
sektionerna beroende på intresse, till 
exempel gruppdynamik, överlämning samt 
medlemsrekrytering. och för den som inte 
kunde delta erbjöds då genomgångar i 
efterhand istället. Utbildningen och de 
genomgångar som gavs efterhand 
uppskattades och togs emot positivt.  
 Under vårterminen skulle en större 
utbildning hållits, men fick ställas in på 
grund av covid-19. För att kompensera för 
den uteblivna utbildningen har vi i StuFF 
jobbat på att ta fram olika digitala pass 
tillsammans med externa aktörer som 
kommer kunna användas framöver. Dessa 
pass kommer troligtvis spelas in under 
sommaren och sedan användas under 
höstterminen samt längre fram om behov 
finns. 
 Under våren har StuFF även 
genomfört ett gemensamt utbildningstillfälle 
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för utbildningsbevakare och 
arbetsmiljöombud för att prata mer ingående 
om arbetsfördelningen mellan dessa poster, 
samt uppmuntra dialog och samarbete 
mellan posterna. 
 

Arbetsmarknadsdagar 

I år deltog StuFF på ett antal 
arbetsmarknadsdagar i mån av tid. Fokuset i 
år har varit att arbeta med employer 
branding genom att marknadsföra lediga 
heltids- samt deltidsposter istället för att 
fokusera på enbart medlemsrekrytering. 
Responsen har varit låg, men vi upplever att 
det varit lättare att montra och få kontakt 
med studenter då det fanns fler saker att 
prata om än att sälja in medlemskapet. Ett 
övervägande för kommande år bör dock 
göras eftersom nyttan det ger inte alltid vägs 
upp i relation till tidsåtgången.  
 

Fullmäktige  

Fullmäktige har fortsatt svårt med 
engagemang, både till att fylla sina utskott 
samt att bli beslutsföra, ett problem som 
funnits sen tidigare år. StuFFs fullmäktige är 
trots detta ett forum med bra driv och med 
en historik av att lyfta intressanta 
diskussioner och motioner. Styrelsen har 
under verksamhetsåret fortsatt arbetet med 
att uppmuntra fullmäktige till besök eller 
mailkontakt för att utöka deras insyn i 
verksamheten. Detta år är det första 
verksamhetsåret med fullmäktiges nya 
verksamhetsår och som från och med nu 
överensstämmer med verksamhetsåret som 
gäller för övriga delar i organisationen. Det 
har inneburit ett fullmäktige som vid 
årsmötet är mer insatt, men det har också 
belyst behov av att fortsätta utveckla 
utbildningen och kommunikationen mellan 

talman/presidium och listombud under 
sommaren. 
 

Fullmäktiges år och organisation 

Utbildning 

Fullmäktiges nya verksamhetsår innebar att 
utbildningen som tidigare legat på hösten 
inför konstituerande fullmäktigemöte och 
som alltid därför haft fokus på vilka beslut 
som tas upp på de konstituerande mötena 
har från och med detta verksamhetsår istället 
kunnat ske på hösten. Information till 
fullmäktiges ledamöter och kontakt med 
listombud kom i ett ganska sent skede då det 
inte fanns en rutin hos vare sig styrelsen eller 
talman att hålla sådan dialog över 
sommaren, men som skulle underlättat för 
de nytillträdda fullmäktigeledamöterna.  
 Utbildningen innehöll allt från 
teambuilding i form av värderingsövningar, 
presentation av styrelsen och dess olika 
poster, information om kåren och dess 
struktur samt dokument. Utbildningen 
innehöll även ett pass om mötesformalia 
samt en workshop för att komma igång med 
arbetet med de två punkter ur 
handlingsplanen som fullmäktige skulle 
jobba med under året. Överlag gick 
utbildningen bra men styrelsen har 
utvärderat en del och kommit fram med 
förbättringsförslag som lämnas över till 
nästkommande verksamhetsår. 
 

Möten och workshop 

Det har varit bra diskussioner och 
deltagande från de som närvarat vid möten, 
men överlag över hela året har det varit låg 
närvaro vilket lett till ett inställt möte samt 
ett antal möten där talman fått jaga deltagare 
för att bli beslutsföra. Styrelsen arrangerade 
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en workshop för styrelsen och fullmäktige 
med syfte att brainstorma fram idéer till 
nästa års handlingsplan. Denna workshop 
arrangerades även föregående år med den 
enda större skillnaden att den nu i år låg 
tidigare på våren, redan i februari, för att ge 
styrelsen mer tid att arbeta med förslagen 
som kommer in där. Dessvärre var det få 
deltagande vid workshopen, men de som 
närvarade deltog aktivt och kom fram med 
bra förslag. Detta är något som 
förhoppningsvis kan fortsätta utvecklas för 
att säkerställa fullmäktiges delaktighet i 
processen med nya styrdokument. 
 

Utskott 

Efter att alla poster i valberedningen lämnats 
vakant beslutade fullmäktiges talman att 
ensam ta ansvar för valberedningens arbete. 
Att både besitta rollen som talman och ta 
ansvar för valberedningens arbete har 
verkligen inte varit optimalt och det ledde till 
att styrelsen har fått göra en del av 
valberedningens arbete.  
 Valrådet kan max bestå av fyra 
ledamöter samt en ordförande och i år har 
valrådet bestått av tre ledamöter samt en 
ordförande. Trots det har gruppen inte 
genomfört sitt arbete fullt ut och även här 
har styrelsen behövt gå in och göra mycket 
av arbetet. Utskottet har inte fört en 
fungerande kommunikation med styrelsen 
under arbetets gång. Detta har lett till 
mycket frustration och kan vara en 
anledning till att listbildningen och kårvalet 
inte gått så bra och att ett fyllnadsval därför 
behöver hållas i höst. 
 På grund av covid-19 och 
distansläget har valrådet inte kunnat använda 
sin fikabudget. Istället köptes ett presentkort 
på CityGross för den aktuella summan och 
delades ut till den sektion där flest 

medlemmar hade röstat i kårvalet. 
 

Kårval 

Årets kårval gick inte helt som planerat, det 
var för få som ställde upp i valet så valrådet 
valde att skjuta upp valet och förlänga 
ansökningsperioden att bilda lista. Det 
innebar ett brott mot stadgan som dock 
fullmäktige godkänt och som på alla sätt 
måste ses som nödvändigt för 
organisationens skull. Att tillsätta ett för litet 
fullmäktige är inte heller stadgeenligt så det 
var det bästa av de två alternativen. Dock 
ställde inte nog många upp trots 
förlängningen, så till slut blev det ett kårval 
som inte tillsatte fullmäktiges fulla mandat. 
Det blir därför ett fyllnadsval i höst. 

Listombud 

Listombuden har haft en större roll i år än 
tidigare. Förmöten har fortsatt att ske mellan 
presidiet, listombud och talman, men har 
hamnat lite i skymundan under distansläget. 
De har varit ett stöd till presidiet gällande 
arbetsledning på grund av att styrelsen haft 
en ledamot som mått dåligt. Deras funktion 
blev dels att stärka och hjälpa presidiet, men 
också som ett stöd för ledamoten att ha en 
kanal som var lättare att jobba med än ett 
helt fullmäktige. Efter den processen 
fattades beslutet internt inom gruppen 
listombud, presidiet och talman att fortsätta 
utveckla fullmäktiges möjlighet att ta sitt 
arbetsgivaransvar via listombuden. De kom 
och träffade hela styrelsen och därefter 
påbörjades förlängda förmöten i syfte att ge 
möjlighet för presidiet att lyfta 
personalärenden till listombuden som fick 
verka stöd eller för att diskutera om någon 
åtgärd kan behövas. Förhoppningen är att 
genom detta arbete säkerställa att fullmäktige 
är tillräckligt insatta för att kunna fatta 
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välgrundade beslut och vara ett fungerande 
stöd för styrelsen.  
 

Fullmäktiges punkter i handlingsplanen 

Åsiktsprogrammet 

Under verksamhetsåret så har StuFFs 
utbildningsutvecklare utbildningsvetenskap 
(UUU) och kommunikatör (KOM) varit 
sammankallande och samordnande i en 
arbetsgrupp för att ta fram ett skal till det 
nya principprogrammet som ska ersätta 
åsiktsprogrammet i enlighet med det gångna 
verksamhetsårets handlingsplan och 
verksamhetsplanen för 19/20–21/22. Det 
innehåller innehållsförteckning, rubriker och 
underrubriker. Arbetsgruppen har bestått av 
representanter från StuFFs fullmäktige. 
 Arbetet har gått väldigt bra under 
årets gång, arbetsgruppen har jobbat 
effektivt och sammanhållet och har även 
fixat ett testamente och innehållsförslag till 
arbetsgruppen som nästa år ska börja ta 
fram innehållet till principprogrammet.  
Det färdiga förslaget på 
innehållsförteckning, rubriker och 
underrubriker lades fram av arbetsgruppen 
till och godkändes av fullmäktige under 
vårterminen i maj. 
 

Fullmäktiges arbetsordning 

Fullmäktige hade som uppdrag från 
handlingsplanen att revidera sin 
arbetsordning samt definiera vad 
fullmäktiges syfte ska vara. Detta då det ofta 
sker ett onödigt dubbelarbete där både 
styrelse och fullmäktige hanterar samma 
frågor. Arbetet påbörjades redan under 
fullmäktigeutbildningen i början av hösten, 
men avstannade sedan under höstterminen 
och trots påminnelser har de inte kommit 

igång igen. Styrelsen har haft KO och vice 
kårordförande (VKO) som kontaktpersoner 
åt gruppen men har valt att inte ta över 
arbetet då frågan är så tydligt knuten till 
fullmäktige att det bör komma från det 
forumet snarare än från styrelsen. Inför 
nästa verksamhetsår finns en ny punkt i 
verksamhetsplanen med syftet att se över 
fullmäktiges struktur, vilket förhoppningsvis 
även leder till en ny arbetsordning. 
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Styrelsen för Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet vid Linköpings universitet får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
StuFF har till ändamål att främja utbildning och den studiesociala situationen för studenter vid Filosofisk
fakultet och området för Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet och vad som har sammanhang
med studierna. Studentkåren är som organisation partipolitiskt och religiöst obunden. 

Styrelsens sammansättning under året
Styrelsen under verksamhetsåret 2019/2020 bestod av: 

Kårordförande     Sofia Ritenius
Vice Kårordförande     Anika Ernvik
Kommunikatör     Tone Wernersson
Medlemskoordinator    Frida Myrén
Utbildningsutvecklare med ansvar för Filosofisk fakultet  Emma Linder
Utbildningsutvecklare med ansvar för Utbildningsvetenskap  Kim Axelsson
Studiesocialt Ansvarig för mottagning och event   Josefin Stoor
Studiesocialt Ansvarig för arbetsmiljö och lika villkor  Leo Karlsson 
     (2019-07-01 -- 2020-01-31)
Studiesocialt Ansvarig för arbetsmiljö och lika villkor  Natalia Tomczyk 
     (2020-01-01 -- 2020-06-30)
Sektionskoordinator     Petter Palmqvist
Studentrepresentantskoordinator med Nationellt ansvar  Policarpio Bernerstedt
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Medlemskap: 

Medlemssiffrorna sedan den stora minskningen i samband med kårobligatoriets avskaffande. Nedan
följer en tabell över medlemssiffror för de senaste åren: 

Verksamhetsår HT VT Årssnitt

2008/2009  10 161 9 193 9 677
2009/2010  10 092 9 102 9 597
2010/2011  1 159 1 141 1 150
2011/2012  1 145 1 208 1 176,5
2012/2013  1 307 1 348 1 327,5
2013/2014  1 644 1 546 1 595
2014/2015  1 606 1 575 1 590,5
2015/2016  1 687 1 624 1 655,5
2016/2017  2 326 2 323 2 324,5
2017/2018  1 688 2 021 1 854,5
2018/2019  1 562 1 609 1 585,5
2019/2020  1 772 1 709 1 740,5
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2019/2020  1 772 1 709 1 740,5

Främjande av ändamålet
Under 2019/2020 har styrelsen i StuFF bestått av tio ledamöter vilket gav möjligheter att effektivisera
arbetet och planering för en styrelse på åtta stycken kommande verksamhetsår. Styrelsen har arbetat med
att tillgodose studenter med möjligheten till festrabatter och matrabatter på kårhusen. Detta för att öka
medlemsnyttan. 
 
Arbetet med att nå ut till studenter med information kring hur StuFF verkar för deras utbildning har skett
med en rutin kring Utbildningsveckan som planeras för att vara en återkommande vecka varje år. Även
arbetet med studeranderepresentanter har fungerat väl och StuFF har detta år fått möjligheten att delta i
rekryteringen av en ny rektor. 
 
Detta år var också första året med möjlighet att teckna medlemskap för flera år vilket har fungerat väl.
Det budgeterade målet för medlemsintäkter uppnåddes vilket styrelsen är nöjda över. 
 
 
Föreningen har sitt säte i Linköping.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I mitten av mars bröt Covid-19 pandemin ut och universitetet gick in i distansläge vilket även omfattade
StuFF och dess styrelse. Detta innebar omplanering i verksamheten samt inställda fysiska event på grund
av risken för smittspridning. Detta medförde att StuFF hade svårare att nå ut och finnas tillgängliga för
studenter. Osäkerheten inför kommande mottagning medförde också större omplanering i hur
genomförandet av Nolle-P skulle ske. 

Under verksamhetsåret valde en av styrelseledamöterna att entlediga sig och styrelsen fick därför en ny
ledamot i januari 2020. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17  
Huvudintäkter 4 688 4 668 4 522 4 539  
Årets resultat -258 -314 -523 -106  
Soliditet (%) 88,8 84,2 86,1 90,9  
      

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2019-07-01

-2020-06-30
2018-07-01

-2019-06-30  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Föreningens intäkter      
Stöd från Linköpings universitet  4 050 040  4 056 451  
Kommunalt bidrag  150 000  150 000  
Medlemsavgifter  370 180  349 704  
Intäkter från tjänster  118 231  112 047  
Summa föreningens intäkter  4 688 451  4 668 202  
      
Föreningens kostnader      
Övriga externa kostnader  -2 111 594  -2 179 972  
Personalkostnader 3 -2 771 850  -2 665 570  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -60 770  -137 127  
Summa föreningens kostnader  -4 944 214  -4 982 669  
Rörelseresultat  -255 763  -314 467  
      
Finansiella poster      
Ränteintäkter  535  531  
Räntekostnader  -2 553  -272  
Summa finansiella poster  -2 018  259  
Resultat efter finansiella poster  -257 781  -314 208  
      
Resultat före skatt  -257 781  -314 208  
      
Årets resultat  -257 781  -314 208  
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Balansräkning Not 2020-06-30 2019-06-30  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 4 61 590  122 360  
Summa materiella anläggningstillgångar  61 590  122 360  
      
Summa anläggningstillgångar  61 590  122 360  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 410  14 538  
Övriga fordringar  34 520  27 705  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  819 311  291 035  
Summa kortfristiga fordringar  855 241  333 278  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  3 030 351  4 010 549  
Summa kassa och bank  3 030 351  4 010 549  
Summa omsättningstillgångar  3 885 592  4 343 827  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  3 947 182  4 466 187  
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Balansräkning Not 2020-06-30 2019-06-30  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  3 762 400  4 076 608  
Årets resultat  -257 781  -314 208  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  3 504 619  3 762 400  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  81 159  162 746  
Övriga skulder  111 475  188 273  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  249 929  352 768  
Summa kortfristiga skulder  442 563  703 787  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 947 182  4 466 187  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och bilar 5  
Datorer 3  

 
 
Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Situationen med Covid-19 fortsätter att påverka verksamheten. Under höstterminen började styrelsen
återigen arbeta på plats på Campus Valla efter vårens distansarbete. Linköpings universitet hade då valt
att ha en successiv återgång till närvaro på campus. Styrelsen arbetade då med att välkomna nya studenter
samt välkomna den nya medarbetaren (Studentombud – Utbildning, Utbildningsvetenskap). Under hösten
har Stuff följt utvecklingen och har sedan slutet på oktober återgått till distansarbete. Styrelsen ser att de
fortsatt får avboka event och planerade aktiviteter till följd av Covid-19 pandemin. Detta medför att de
förlorar möjligheter att nå ut till och träffa studenterna.
 
 
Not 3 Medelantalet anställda
 2019-07-01 2018-07-01  
 -2020-06-30 -2019-06-30  
    
Medelantalet anställda 10 9  
    

 
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-06-30 2019-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 490 475 557 418  
Inköp 0 16 807  
Försäljningar/utrangeringar 0 -83 750  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 490 475 490 475  
    
Ingående avskrivningar -368 115 -297 879  
Försäljningar/utrangeringar  66 891  
Årets avskrivningar -60 770 -137 127  
Utgående ackumulerade avskrivningar -428 885 -368 115  
    
Utgående redovisat värde 61 590 122 360  
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Utgående redovisat värde 61 590 122 360  

 
 
Linköping 2020-11-20
 
 
 
  
August Goldhahn Anika Ernvik
Kårordförande Vice kårordförande
  
  
  
Tone Wernersson Johannes Stedt
Kommunikatör Medlems- och Studentrepresentantansvarig
  
  
  
Natalia Tomczyk Erik Stiegler
Studentombud - Arbetsmiljö och lika villkor Studiesocialt ansvarig - Mottagning och sektion
  
  
  
Policarpio Bernerstedt Deborah Traujtmann
Studentombud - Utbildning, Filosofisk fakultet Studentombud - Utbildning, Utbildningsvetenskap
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
 
Carolina  Jonasén Frogedal  
Auktoriserad revisor 
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2020-11-20 11:23:02 CET,

 

E-mail invitation sent to vko@stuff.liu.se
2020-11-20 11:23:02 CET,

 

E-mail invitation sent to kom@stuff.liu.se
2020-11-20 11:23:04 CET,

 

E-mail invitation sent to ko@stuff.liu.se
2020-11-20 11:23:02 CET,

 

E-mail invitation sent to suu@stuff.liu.se
2020-11-20 11:23:04 CET,

 

E-mail invitation sent to sams@stuff.liu.se
2020-11-20 11:23:04 CET,

 

E-mail invitation sent to sal@stuff.liu.se
2020-11-20 11:23:04 CET,

 

E-mail invitation sent to suf@stuff.liu.se
2020-11-20 11:23:04 CET,

 

Clicked invitation link Policarpio Bernerstedt
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-20
11:24:03 CET,IP address: 155.4.145.194

 

SkqyvMScP-ByjywMrqv



Document viewed by Policarpio Bernerstedt
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-20
11:24:03 CET,IP address: 155.4.145.194

 

Clicked invitation link Anika Ernvik
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0,2020-11-20 11:25:40 CET,IP address:
83.250.168.217

 

Document viewed by Anika Ernvik
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0,2020-11-20 11:25:41 CET,IP address:
83.250.168.217

 

Document signed by POLICARPIO HAMBERG BERNERSTEDT
Birth date: 1996/01/24,2020-11-20 11:25:42 CET,

 

Document signed by ANIKA ERNVIK
Birth date: 1989/03/10,2020-11-20 11:26:18 CET,

 

Clicked invitation link Deborah Traujtmann
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36,2020-11-20
11:26:27 CET,IP address: 82.196.111.61

 

Document viewed by Deborah Traujtmann
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36,2020-11-20
11:26:28 CET,IP address: 82.196.111.61

 

Document signed by Deborah Abigail Traujtmann Gajardo
Birth date: 1987/10/19,2020-11-20 11:29:34 CET,

 

Clicked invitation link August Goldhahn
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-20
11:35:36 CET,IP address: 80.217.176.156

 

Document viewed by August Goldhahn
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-20
11:35:38 CET,IP address: 80.217.176.156

 

Clicked invitation link Johannes Stedt
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36,2020-11-20
11:41:44 CET,IP address: 155.4.155.90

 

Document viewed by Johannes Stedt
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36,2020-11-20
11:41:44 CET,IP address: 155.4.155.90

 

Document signed by JOHANNES STEDT
Birth date: 1996/06/21,2020-11-20 11:42:59 CET,

 

Clicked invitation link Natalia Tomczyk
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36,2020-11-20
11:55:27 CET,IP address: 217.210.183.194

 

Document viewed by Natalia Tomczyk
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36,2020-11-20
11:55:28 CET,IP address: 217.210.183.194

 

Document signed by NATALIA TOMCZYK
Birth date: 1994/09/25,2020-11-20 11:56:07 CET,

 

SkqyvMScP-ByjywMrqv



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Clicked invitation link Erik Stiegler
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36,2020-11-20
12:24:34 CET,IP address: 213.80.110.147

 

Document viewed by Erik Stiegler
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36,2020-11-20
12:24:35 CET,IP address: 213.80.110.147

 

Document signed by ERIK STIEGLER
Birth date: 1995/05/22,2020-11-20 12:25:02 CET,

 

Clicked invitation link Tone Wernersson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36,2020-
11-20 14:03:01 CET,IP address: 155.4.221.1

 

Document viewed by Tone Wernersson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36,2020-
11-20 14:03:02 CET,IP address: 155.4.221.1

 

Document signed by Tone Märta Nanna Wernersson
Birth date: 1995/05/08,2020-11-20 14:03:56 CET,

 

Document signed by AUGUST GOLDHAHN
Birth date: 1992/12/29,2020-11-20 14:25:22 CET,
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 
  
 

 

 

Beslut om resultatdisposition 

 

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. 

 

 

__ _____________ 

August Goldhahn, KO 20/21 



 

 
 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 28 oktober 2020 

 

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

 

Revisorsutlåtande efter genomfört verksamhetsår 2019/2020 

Som verksamhetsrevisor för Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet, organisationsnummer 
822001-0535, är det vårt uppdrag att granska efterlevnad av stadga och övriga styrdokument under 
den aktuella perioden. Uppdraget regleras enligt §§ 11.1-2 i StuFFs stadgar. Revisorerna har granskat 
StuFFs verksamhet under 2019/2020 och avlägger härmed sitt utlåtande om verksamhetens 
måluppfyllelse och frågan om ansvarsfrihet.  

Verksamhetsåret har precis som omvärlden har präglats av oförutsedda omständigheter. Utöver 
Coronapandemin har styrelsen behövt navigera igenom kriser och svårigheter som varit omöjliga att 
förutse. Vår upplevelse efter revisionen är att styrelsen har ansträngt sig för att hantera svårigheterna 
och försökt att arbeta på bästa sätt utifrån sina förutsättningar.  

Det har under verksamhetsåret funnits situationer då organisationen frångått sina stadgar. Styrelsen 
och talmanspresidiet har på ett föredömligt sätt kommunicerat svårigheterna som uppstått. 
Sakrevisorerna upplever att dessa har haft ett pragmatiskt förhållningssätt till problemlösning och 
god transparens och ärlighet i sin kommunikation om de problem och kriser som uppstått.  

De kriser som styrelsen behövt hantera hade varit nog utmanande utan att också behöva hantera 
personalbyten. Vår bedömning är att verksamheten fortlöpt på ett fullgott sätt och att styrelsen 
hanterat personalfrågan bra, så att verksamheten kunnat fortlöpa. Sakrevisorerna upplever att 
styrelsen varit lyhörda, responsiva och synliga på ett sätt som ingett förtroende för omvärlden, 
såsom vid utrymningen.  

Vad beträffar organisationens förbättringsområden så vill vi snarare rikta tillbörlig kritik gentemot 
uppdragsgivaren, fullmäktige. Engagemanget, eller snarare bristen på engagemang, bland 
fullmäktiges ledamöter går ut över kärnverksamheten. En förutsättning för att styrelsen ska kunna 
genomföra ett slagkraftigt studentpolitiskt arbete är ett fullmäktige som tar sitt ansvar. Att 
kårstyrelsen och talmanspresidiet ska behöva leta med ljus och lykta efter tillräckligt med ledamöter 
för beslutsmässiga fullmäktigesammanträden är ohållbart. Nuvarande situation är varken acceptabel 
eller demokratisk.  

Sakrevisorerna vill också framföra att det fortfarande är finns ett behov att diskutera och definiera 
jävighet inom organisationen. StuFF som organisation bör bestå av mångfald och reflektera den 
bredd av utbildningar som kåren representerar. En större spridning av engagemang, bland både 
program och personer, skulle förhoppningsvis inte bara bidra till mindre jävsproblematik – utan 
även till en större trovärdighet bland alla de studenter som representeras.   



 

 
 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 28 oktober 2020 

 

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

 

Vi förordar en organisationsöversyn för att utreda:  

1. Möjligheter och konsekvenser av att minska antalet fullmäktigeledamöter  

2. Möjligheter och konsekvenser av att förändra strukturen för fullmäktiges möten, så att 
engagemang inte uttröttas på grund av långa beslutsmöten eller detaljstyrning 

3. Hur fullmäktigeledamöter kan tillsättas på ett sådant sätt att aktivitetsnivån och 
ansvarstagandet ökar och bibehålls 

4. Hur fullmäktige kan utveckla sin roll som arbetsgivare för hållbart engagemang inom 
kårstyrelsen  

5. Hur styrelsens befogenheter att fatta löpande beslut utifrån verksamheten kan utökas, 
utan att äventyra organisationens demokrati och medlemmarnas inflytande över 
verksamhetens generella mål  

 

Sammanfattningsvis anser sakrevisorerna att styrelsen har utfört sitt uppdrag väl och efter avlagd 
revision av verksamhetsåret  2019/2020 yrkar vi att kårstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.  

 

 

 

 

Hugo Samuelsson     Linn Davidsson 

 

 

Hugo Samuelsson (28 Oct 2020 17:57 GMT+1) Linn Davidsson (28 Oct 2020 19:21 GMT+1)
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Diskussionsunderlag: valrådet och valberedningens framtid 
Då det i dagsläget, och historiskt, har varit svårt att få studenter att engagera sig i StuFFs valråd och 

valberedning ser vi, ordförande i utskotten, att fullmäktige bör diskutera framtiden för utskotten. Kor 

och gott: hur gör vi det mer attraktivt att engagera sig i StuFF valråd och valberedning? Några 

aspekter som kan diskuteras är: 

• Marknadsföring, t.ex: 

o Hur kan de marknadsföras på ett synligare sätt? 

o Hur mycket plats förväntas utskotten ta/lägga ner tid på för att synas? 

• Ekonomiskt, t.ex: 

o Bör summan för uppdraget ökas ytterligare? 

o Bör det vara olika summor utifrån hur länge en ledamot varit aktiv (ex. terminsvis)? 

• Storlek på utskotten: 

o Behöver det verkligen vara 5 personer i båda utskotten? 

• Intern tillsättning av ledamöter 

o Ska det vara ett grundkrav? Varför/varför inte? Utifrån vilka premisser i så fall? 

• Övriga förslag på lösningar, t.ex: 

o Ska vi slå ihop utskotten? Rimligt/inte rimligt? 

 

 

________________________________________          

Kim Axelsson, ordförande i valrådet & Josefin Stoor, ordförande i valberedningen 
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