
Protokoll för StuFFs fullmäktigemöte
220203 FP06-21/22

Sidan 1 av 6

Datum: Torsdagen den 3 februari 2022

Tid kl 17:15

Lokal: Digitalt, Zoom

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på

Lärarlistan 4/5

Malin Grönroos x

Sanna Rudolfsen x

Philip Andersson x

Ebba Mellberg

Ebba Jonasson x

Stad i ljus 2/4

Didrik Florhed

Elliott Larsson x

Hugo Hennel

Frida Westlund

Klara Bergh x

Kulturlistan 2/2

Sofia Elwe

Hedvig Martinsson x

Stina Persson x

Pol-Kand-listan 3/3

Anna Wikström x

Alice Eriksson x
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Alexander Fröderberg

Kasper Johansson x

Kogvetot 1/3

Hanna Hugosson

Emil Graichen

Niklas Mahne

Lisa Bernheim x

Salutogena listan 2/1

Malin Hult x

Andrea Stenback x ej rösträtt

Vad hände med studentlivet 1/1

Ida Svensson x

HR-listan 2/2

Malin Jönsson x

Karin Hamberg x

Jessika Bullat 0/1

Jessika Bullat

Frikurslistan 1/1

Wiktoria Nordengren

Johanna Finndin x

NLsek-listan 0/2

Maria Atto
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Saga Gustafsson

Närvarande styrelsemedlemmar

Simon Ågren x

Max Iivanainen Björklund x

Rebecca Ritzén x

Freja Larsson

Petra Rörberg

Oscar Vines

Kim Axelsson x

Nicolina Wikström x

Revisorer

Anika Ernvik x

Policarpio Bernerstedt x
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Punkt Ärende Handl. nr.

1) Mötets öppnande
Amanda Heikkinen öppnade mötet kl 17:18.

2) Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 17 röstande.

3) Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades: att välja Klara Bergh och Ebba Jonasson till justerare tillika rösträknare.

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

5) Adjungeringar
Lämnades utan åtgärd.

6) Fastställande av föredragningslista
Amanda Heikkinen yrkade på att:
lägga till 7a FP04
lägga till 7b FP05
lägga till 9b Proposition för delegation av beslutanderätt i tillsättande av SAMs
ersättare.

Beslutades: att fastställa den framvaskade föredragningslistan.

6 FF03-2122

7) Tidigare mötesprotokoll

a) FP04-2122
Beslutades: att lägga protokollet till handlingarna.

7aFP04-2122

b) FP05-2122
Beslutades: att lägga protokollet till handlingarna.

7bFP05-2122

8) Information från styrelse och utskott
Styrelsen informerade att universitetet, efter dagens presskonferens, kommer att
reducera restriktionerna till pandeminivå 1 i samband med att regeringen släpper
restriktionerna den 9 februari. Det innebär bland annat att sektioner och föreningar
kan ha medlems- och årsmöten fysiskt. Vid stabilt läge kommer universitetet övergå
till pandeminivå 0 inom en period av två månader.

Ytterligare information från styrelse och utskott ges på nästa ordinarie
fullmäktigemöte.
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9) Propositioner

a) Proposition gällande fastställande av tjänstestruktur
Lämnades utan åtgärd.

9a FF06-2122

b) Proposition för delegation av beslutanderätt i tillsättande av SAMs
ersättare
KO Simon Ågren föredrog punkten och informerade om att styrelsen inte varit
fulltalig de senaste månaderna. Interna diskussioner enligt bifogad proposition har
skett. Simon upplyste även om ett redaktionellt fel i propositionen där  “nyanställd”
ska bytas ut till “nytillsatt”.

Styrelsen förtydligade att propositionen i förlängningen leder till att nuvarande SAMs
kan entledigas samt att lösningen för en ersättare blir en tjänst snarare än en
styrelseledamot. Denne kommer således inte automatiskt ha rösträtt och styrelsen har
därför kommit fram till att de inte anser att valberedningen behöver engageras i
frågan.

Fullmäktige lyfte risken att en post kan bli dubbelt tillsatt.

Beslutades: att godkänna propositionen.

9b FF06-2122

10) Interpellationer
Lämnades utan åtgärd.

11) Motioner
Lämnades utan åtgärd.

12) Entlediganden
Lämnades utan åtgärd.

13) Diskussionspunkter
Lämnades utan åtgärd.

14) Övriga frågor
En fråga om valet av lördagar som mötesdag framöver lyftes och talman informerade
att det har bestämts i samråd med styrelsen för att underlätta samordning av längre
möten. SUU Kim Axelsson förtydligade att Val-FUM och Dok-FUM brukar vara
långa möten som därför passar bättre på helgen. Talman informerade om den
ungefärliga mötestiden mellan 10 och 14 för dessa lördagar. Talman upplyste även
om att fullmäktige kan välja andra mötesdatum efter beslut.

VKO Max Iivanainen Björklund lyfte frågan om huruvida fullmäktige vill ha
uppdatering om tillsättandet av en ersättare för nuvarande SAMs, vilket fullmäktige
anser är av intresse.
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15) Nästa möte
Nästkommande möte är lördag den 19 februari 2022.

16) Mötets avslutande
Amanda Heikkinen avslutade mötet kl 18:07.

_____________________________________ ______________________________________

Amanda Heikkinen, talman Ellen Ivarius Andersson, sekreterare

_____________________________________ ______________________________________

Ebba Jonasson, justeringsperson Klara Bergh, justeringsperson
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Sidan 1 av 2

Datum: Torsdagen 3 Februari 2022

Tid 17:15

Lokal: Zoom

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

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 FF06-2122

7. Tidigare mötesprotokoll
a) FP04
b) FP05

7a FP042122
7b FP052122

8. Information från styrelse och utskott

9. . Propositioner
a) Proposition gällande fastställande av tjänstestruktur 9a FF06-2122

10. Interpellationer

11. Motioner

12. Entlediganden

13. Diskussionspunkter

14. Övriga frågor
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15. Nästa möte
19 Februari 2022 (Lörsag)

16. Mötets avslutande
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Proposition om delegation av beslutanderätt i tillsättande av Sams 

ersättare 

 

Efter genomgående diskussioner i styrelsen gällande den nuvarande arbetssituationen, beskriven i 

bifogade skrivelsen, har vi i kommer fram till att den rådande arbetssituationen är ohållbar i längden. 

Därför har vi med utgång från SAMs testamente, handlingsplan samt verksamhetsplan tagit fram 

flera olika förslag på hur vi skulle kunna lösa arbetssituationen. Efter denna genomgång har vi 

kommit fram till att den bästa lösningen vore tillsättandet av ersättare om 100%. Styrelsen ställer sig 

dock tveksamma till om hur ett sådant tillskott skulle vara möjlig ur en tids- och 

rekryteringssynpunkt. Därför skulle styrelsen vilja arbeta utifrån bredare möjligheter att rekrytera 

efter de rådande behoven. 

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Ge styrelsen 21/22 att genom styrelsebeslut tillsätta ersättare enligt följande specifikationer 

o Tillsätta ersättare till en summa av den 100%-iga tjänst som ersätts. Detta kan delas 

upp på flera anställningar och/eller utöka nuvarande deltidsanställningar. 

o Avgöra ersättaren/ersättarnas arbetsspecifikationer utefter styrelsens behov i relation 

till tjänstestrukturen. 

o En nyanställd hade inte behövt styrelserösträtt vid tillträdande, utan detta är något 

som fullmäktige hade kunnat tillskriva personen efteråt. 

o Tillsatta tjänster kan som tidigast gälla omgående och som senast till 31:a juni 2022. 

Tidigare slutdatum för tjänsten kan avtalas med den tillsatta.  

• Ge styrelsen 21/22 rätt att arvodera ovan nämnd/nämnda ersättare enligt den procentsats av 

heltidstjänst som denna avtalas arbeta för. 

o Sker tillträdandet mitt i månaden betalas en summa dagsarvode ut för tiden denna 

jobbat.  
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• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Styrelsen genom Max Björklund och Simon Ågren 
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Arbetssituationsredogörelse ledamotsbortfall StuFF styrelse 21/22  
Med början av slutet av september har en förtroendevald som innehar posten SAMs varit 

frånvarande från arbetet i varierande grad på grund av sjukskrivning. Successivt har situationen 

förändrats och medarbetaren har fram mot december gått från att jobba visstid till att vara 

heltidssjukskriven. Detta har påverkat styrelsens arbete.   

  

Situationen har kontinuerligt utvärderats i ett samarbete mellan arbetsledningen i presidiet och med 

skyddsombudet. Personens återgång till tjänst har bedömts vara en viktig möjlighet att hålla öppen, 

varför inga försök att rekrytera ersättare har utforskats närmare under hösten.   
  

Under höstterminen har det varit realistiskt att arbeta utifrån att situationen skulle vara av mer 

tillfällig karaktär. Det har numera nödgats att utgås från att detta kan fortgå under resten av 

verksamhetsåret.     

  

Med detta som bakgrund har styrelsen under sin andra kvartalsavstämning sett över hur 

verksamheten påverkats. Prognosskiftet har visserligen tillåtit en omorganisation av nuvarande 

styrelses ledamöter för att kunna fortsätta tillgodose SAMs-postens ansvarsområden.  

  

Däremot dras slutsatsen att styrelsens minskade arbetsstyrka begränsat denna från att jobba 

proaktivt och att denna således har fokuserat på mer förvaltande verksamhet. Detta blir för 

Fullmäktige synligt i dess framtida utvärdering av handlings- och verksamhetsplanen där styrelsen 

bedömer att vissa uppdragspunkter säkert- eller sannolikt inte kommer kunna uppfyllas.   

  

Dessa punkter är:  

  

Motivera och engagera kårfullmäktige  

• Bjuda in fullmäktige till frivilliga korta digitala tematräffar minst tre gånger per termin där ett 

specifikt område som styrelsen jobbar med presenteras och FUM får möjlighet att ställa 

frågor eller yttra sina åsikter och idéer. Detta är alltså utöver ordinarie FUM-möten  

Kårens plats i studentlivet  

• Utföra en marknadsundersökning för att undersöka vad studenter på Filosofisk fakultet och 

utbildningsvetenskap vill ha utav sin kår och vad de vet om sin kår.  

Studenters rättigheter  
• Genomföra ett nytt projekt med samma syfte som utbildningsveckan  
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Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se  

  

Fristående kurser och program utan sektionstillhörighet  
• Planera ett mindre event inför mottagningen 22/23 där StuFF bjuder in studenter på 

fristående kurser och program utan sektionstillhörighet  

  

• Utveckla och implementera vägledningen för sektioner som ska hjälpa dem med 

integrering av fristående kurser och program  

Styrelsen ämnar återkomma till fullmäktige inför Dok-FUM om rekommendationer vilka punkter 

som denna bedömer lämpliga att skjuta till kommande verksamhetsår. Fler punkter kan tillkomma 

till listan under våren.  

  

  

Simon Ågren  Max Björklund  Freja Larsson  

Kårordförande  Vice Kårordförande  Studentombud: arbetsmiljö &  

lika villkor, tillika skyddsombud  

      

________________________ ________________________ ________________________  

  

2021-01-21  
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Dokumentet skickades med e-post till Ellen Ivarius Andersson (sekreterare@stuff.liu.se) för signering
2022-02-14 - 10:43:01 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Amanda Heikkinen (talman@stuff.liu.se) för signering
2022-02-14 - 10:43:01 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Simon Ågren (ko@stuff.liu.se) för signering
2022-02-14 - 10:43:02 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Max I. Björklund (vko@stuff.liu.se) för signering
2022-02-14 - 10:43:02 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Freja Larsson (sal@stuff.liu.se) för signering
2022-02-14 - 10:43:02 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Ebba Jonasson (ebba.jonasson3@gmail.com) för signering
2022-02-14 - 10:43:02 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Klara Bergh (klabe723@student.liu.se) för signering
2022-02-14 - 10:43:02 GMT

E-postmeddelandet har visats av Klara Bergh (klabe723@student.liu.se)
2022-02-14 - 10:44:18 GMT– IP-adress: 104.47.0.254

Dokumentet har e-signerats av Klara Bergh (klabe723@student.liu.se)
Signaturdatum: 2022-02-14 - 10:48:45 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 130.236.88.12

E-postmeddelandet har visats av Ellen Ivarius Andersson (sekreterare@stuff.liu.se)
2022-02-14 - 10:52:23 GMT– IP-adress: 66.102.9.165



E-postmeddelandet har visats av Simon Ågren (ko@stuff.liu.se)
2022-02-14 - 11:06:05 GMT– IP-adress: 66.102.9.162

E-postmeddelandet har visats av Amanda Heikkinen (talman@stuff.liu.se)
2022-02-14 - 11:10:19 GMT– IP-adress: 66.102.9.165

Dokumentet har e-signerats av Ellen Ivarius Andersson (sekreterare@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2022-02-14 - 11:12:31 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 94.191.153.23

E-postmeddelandet har visats av Freja Larsson (sal@stuff.liu.se)
2022-02-14 - 12:03:41 GMT– IP-adress: 66.102.9.183

Dokumentet har e-signerats av Amanda Heikkinen (talman@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2022-02-14 - 12:25:27 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 95.128.118.111

E-postmeddelandet har visats av Max I. Björklund (vko@stuff.liu.se)
2022-02-14 - 12:26:25 GMT– IP-adress: 66.102.9.171

Dokumentet har e-signerats av Max I. Björklund (vko@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2022-02-14 - 12:26:54 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.80.110.147

Dokumentet har e-signerats av Freja Larsson (sal@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2022-02-14 - 12:30:17 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.80.110.147

Dokumentet har e-signerats av Simon Ågren (ko@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2022-02-14 - 15:33:13 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 130.236.88.254

E-postmeddelandet har visats av Ebba Jonasson (ebba.jonasson3@gmail.com)
2022-02-14 - 17:24:43 GMT– IP-adress: 155.4.157.166

Dokumentet har e-signerats av Ebba Jonasson (ebba.jonasson3@gmail.com)
Signaturdatum: 2022-02-14 - 21:32:44 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 155.4.157.166

Avtal har slutförts.
2022-02-14 - 21:32:44 GMT


