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Datum: Lördagen den 20 februari 2021 

Tid kl 13.00 

Lokal: Digitalt 

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 20/21 
 

 

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på 

Kulturlistan   

Hedvig Martinsson x  

Stina Persson x  

Sarah Andersson Sjövall x  

Sofia Elwe x  

   

Lärarlistan   

Kim Axelsson x  

Freja Larsson x  

Rasmus Wramner x  

Malin Grönroos x  

Anton Östebo    

Clara Albinsson   

   

Stad i ljus   

Josefin Stoor x  

Anton Halvars Klintäng x  

Emma Lång x  

Emma Linder x  

Anton Karlsson   

Andy Wong x  

Didrik Florhed   

Alexander Fröderberg x  
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Erik Håkansson   

Jonna Lindberg   

Sandra Kolehmainen x  

   

Närvarande styrelsemedlemmar   

August Goldhahn x  

Anika Ernvik x  

Tone Wernersson            x  

Johannes Stedt x  

Policarpio Bernerstedt x  

Deborah Traujtmann x  

Natalia Tomczyk x  

Erik Stiegler x  
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Ärendeordning 
Punkterna behandlas i följande ordning: 1-7, 9-17, 8 

 

Punkt Ärende Handl. nr. 

1)  Mötets öppnande 
Klara Bladh öppnar mötet kl 13.02 

 

2)  Justering av röstlängd 
Röstlängden justeras till 15 röstande  

 

3)  Val av två justerare tillika rösträknare 
Beslutades: att välja Josefin Stoor och Malin Grönroos till justerare tillika rösträknare 

 

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

 

5)  Adjungeringar 
Lämnas utan åtgärd 

 

6)  Fastställande av föredragningslista 

Beslutades: att godkänna föredragningslistan 

6 FF04-20/21 

7)  Tidigare mötesprotokoll 
Lämnas utan handling 

 

8)  Information från styrelse och utskott 
Styrelsen: 
Sedan starten på det nya året är den största och bästa förändringen att Debbie jobbar 
heltid som SUU! Så på utbildningsfronten mycket nytt och styrelsen har bland annat 
stöttat i framtagningen av AMO-veckan och planerat utbildning för samtliga nya AMO 
och UB som tillträtt efter årsskiftet. Årsskiftet har även inneburit många nya möten 
med tidigare nämnda AMO och UB men även de årets första träffar med fakulteterna 
där nya dekanen för UV medverkat.  
 
Kåren kommer den 8-mars stå som medarrangör till ett samtal om samtycke och 
gråzoner tillsammans med de andra LUST kårerna samt forum för jämställdhet och 
genusvetenskap. Styrelsen har även fört dialog med studenthälsan som till följd av 
Covid-19 fått ett ökat stöd för att stötta studenterna vid LiU.  
 
När det kommer till studiesociala aktiviteter så har vi medverkat vid en premiär i form 
av en helt digital mottagning. Vilket trots förutsättningarna gick väldigt bra. 
Utöver detta har det varit möten med nya ordföranden för sektionerna, insamling av 
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terminsrapporter samt ett möte mellan sektionerna och fakulteterna för att diskutera 
föra förutsättningar inför VT21 och HT21.  
 
Kåren har även deltagit i dialog med polisen kring säkerheten i Ryd och även pratat 
mycket med Kårservice gällande vårens eventuella öppnande, det dagliga arbetet samt 
hur vi tar hand om våra internationella studenter. Framsteg utlovas till nästa möte!  
 
Vidare på förvaltnings sidan har vi avslutat den uppskattade julkalendern och utökat 
samt förbättrat det brev vi numer skickar till samtliga sektioner. Vi har även medverkat 
i LiU:s årsredovisning i olika format, både som studenternas representanter och som 
kår gentemot lärosätet. Näringslivsarbetet fortskrider enligt plan och i horisonten kan 
vi ana SFS-Fum och det nationella projektet är i full gång med att läsa propositioner 
och spåna på motioner till det nationella forumet.  
 
Sist så har vi lagt mycket fokus på att förbättra styrelsens interna arbetsmiljö. Att 
påbörja en termin på distans har varit påfrestande på olika sätt för oss alla i styrelsen. 
Men med vårens intåg är det vår förhoppning att vi ska kunna sluta med flaggan i 
topp! 
 
Valberedningen:  
- Sökperioden kommer förlängas till den 26e eller 28e februari. 
- Speed-datingen den 20e mars är inställd 
- Är någon i FUM obekväma med Josefins och/eller Didriks närvaro (p.g.a. båda även 

sitter i stad i ljus) på val-FUM den 27e så får en höra av sig till valberedningen.  

9)  Propositioner  

Lämnas utan åtgärd 

 

10)  Interpellationer 

Lämnas utan åtgärd 

 

11)  Motioner  

a)  Budgetrevidering, valrådet 
Tillbakadragen från motionären  

11a FF04-20/21 

12)  Fastställande av valinstruktioner 

Lämnas utan åtgärd 

 

13)  Entlediganden 
Lämnas utan åtgärd 

 

14)  Diskussionspunkter 
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a)  Kameraövervakade tentor  
Bakgrund: Ökade ärende hos disciplinnämnden, det finns ett utbrett fuskproblem på 
LiU just nu. LiU vill eventuellt införa någon form av kameraövervakning när tentan är 
på distans. 
 
Frågan om rätt utrustning, rätt arbetsmiljö och  integritet är saker som styrelsen har 
funderat kring.  
 
StuFFs styrelse är generellt positivt inställda till detta, men styrelsen vill ha input från 
FUM.  
 
FUM diskuterar: Om det ska vara kameraövervakning på tentor måste utrustning 
finnas att tillgå från LiU, det ska inte ska behöva kosta. Utrustning innebär bland annat 
datorer, kamera/kameror och stabil  internetuppkoppling. Riktlinjer kring toabesök 
bör också finnas. Likväl så bör tentor på plats komplementeras med tentor på distans, 
så att ingen med symtom ska känna sig tvungen att dyka upp på en tenta på plats.  

 

15)  Övriga frågor 
Lämnas utan åtgärd 

 

16)  Nästa möte 
Lördag 27 mars 2021 

 

17)  Mötets avslutande 
Klara Bladh avslutar mötet kl 13.55.  

 

 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 

Klara Bladh, talman 
 

Josefine Kilborn, sekreterare 

_________________________________ _________________________________ 

 Josefin Stoor, justeringsperson Malin Grönroos, justeringsperson 

 

Klara Bladh (Apr 7, 2021 16:08 GMT+2)

KB

Josefine Kilborn (Apr 8, 2021 13:46 GMT+2)

JK

Josefin Stoor (Apr 9, 2021 10:17 GMT+2)
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Malin Grönroos (Apr 9, 2021 10:21 GMT+2)
Malin Grönroos
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Datum:   Lördagen den 20 februari 2021 

Tid 13:00 

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 FF04-20/21 

7.  Tidigare mötesprotokoll  

8.  Information från styrelse och utskott  

9.  Propositioner  

10.  Interpellationer  

11.  Motioner  

 a) Budgetrevidering, valrådet 11a FF04-20/21 

12.  Fastställande av valinstruktioner  

13.  Entlediganden  

14.  Diskussionspunkter  

 a) Kameraövervakade tentor  
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15.  Övriga frågor  

16.  Nästa möte 

27 mars 2021 

 

17.  Mötets avslutande  
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Budgetrevidering av valrådet i och med ny valmodul 

 

Budgetposten för hela valrådet idag är budgeterat till 45 000 kr. Valrådet har valt att gå vidare med 
det Montania kan erbjuda. Detta innebär att en höjning av budgetposten behöver ske. Val och 
Enkätsystemet kostar 30 000 kr - 35 000 kr och vi önskar höja denna budgetpost med 30 000 kr. 
Idag är Budgetposterna för valrådets arbete fördelade på två bokföringskonton; 5240 och 5241. 
Eftersom det inkluderades kostnad för valmodulen i 5240 "valråd" då vi inte hade någon plan för 
valmodulen ännu riktigt och var medvetna om att förändringar där skulle ske behöver det nu redas 
ut. Det är samma företag som i dagsläget står för kårens medlemssystem. Det är ett tryggt system 
och denna val och enkätsystem kan kopplas på och användas tillsammans med medlemsystemet. 
Detta skapar många möjligheter för kåren då det ger oss möjlighet till att inte bara genomföra säkra 
val men även använda systemet till att genomföra enkäter. Det går att sortera våra medlemmar och 
studenter efter kurs, termin och program. Detta medför att vi kan göra riktade enkäter till specifika 
grupper om vi önskar. 
 
Dock så är det inte säkert att montanias lösning är redo för användning i tid, därför kan det 
fortfarande bli aktuellt att arvodera konsulten som tidigare skött valmodulen med 10 000 kr en sista 
gång. Det sker bara om det är nödvändigt, men kräver att valrådet har en buffert utifall det skulle 
hända, därför föreslås budgetposten 5240 enbart sänkas med 25 000 för att lämna en marginal på 10 
000 kr. 
 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Att höja budgetposten 5241 till 35 000 kr 

• att sänka budgetposten 5240 som skulle inkluderat valmodulens kostnad med 25 000 kr 

 

 

_______________ 

Valrådet genom Kim Axelsson 
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Kim Axelsson (Apr 13, 2021 12:45 GMT+2)
Kim Axelsson
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