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Datum: Tisdagen den 8 november 2022  

Tid Kl. 17:30-22:00 

Lokal: Turbinen (K4), Campus Norrköping, Norrköping 

Kallade:  Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, valberedningen, styrelsen  

 

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på 

   

Lärarlistan 7/10  

Ellen Ivarius Andersson X 
Frånvarande från 

punkt 15 

Ebba Jonasson   

Philip Andersson X  

Axel Johansson X  

Wictor Martin X  

Felicia Åberg X  

Frida Rosenberg   

Stina Gustavsson   

Oscar Madsen   

Sofia Elwe   

Josefine Kilborn X  

Edvin Lindberg X  

Debbie Ericsson   

Moa Hellberg   

   

Pol.Kand 3/9  

Kasper Johansson X  

Anna Wikström   

Nicol Juferova   

Alice Eriksson   
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Petra Thorell   

Henrik Lund X  

Daniel Olsson X  

Fredrik Brundell   

Emil Svanstam   

   

Pulslistan  2/2  

Maja Nilsson X  

Hannah Källdoff X  

   

FilLing 3/4  

Melissa Korkmaz X 
Frånvarande från 
punkt 15 

Alice Ling   

Rebecca Eriksson   

Smilla Ölvebäck X  

Vilma Saarnak   

Noa Svensson X  

   

Närvarande styrelsemedlemmar   

Simon Ågren X  

Max Iivanainen Björklund X  

Freja Larsson X  

Karin Frölind X  

Elliott Larsson X  

Sofia Bel Habib X  

Oskar Johansson X  
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Övriga närvarande   

Tua Wigfors X  

Malin Grönroos X  

Gottfrid Silverek X  

Mikaela Alexandersson X  
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Föredragningslista 

 
Punkt Ärende Handl. nr. 

1) Mötets öppnande 
Malin Grönroos öppnade mötet 17:35. 

 

2) Val av mötessekreterare: 
Beslutades: att välja Freja Larsson till mötessekreterare.  
Beslutades: att välja Tua Wigforss till mötesledare under punkt 17 och framåt samt 
tillfälligt under punkt 9c.  

 

3) Justering av röstlängd 
Röstlängden justerades till 15 
Från punkt 15: Justerad till 13. 

 

4) Val av två justerare tillika rösträknare 
Beslutades: att välja Maja Nilsson och Josefine Kilborn till justerare tillika rösträknare.  

 

5) Mötets stadgeenliga utlysande 
Beslutades: Att fastställa mötet som stadgeenligt utlyst. 

 

6) Adjungeringar 
Beslutades: att adjungera in Gottfrid Silverek med yttranderätt.  
Beslutades: att adjungera in Mikaela Alexanderson med närvaro- och yttranderätt.  

 

7) Fastställande av föredragningslistan 
Beslutades: att fastställa föredragningslistan. 
Beslutades: att fastställa den framvaskade föredragningslistan. 
 
Protokollsanteckning: Fastställandet tog upp på nytt efter att mötet behövt göra 
följande justeringar: 

Lägga till punkt 2 samt konsekvensändrat samtliga ärendenummer  
Lägga till delpunkt 9c 
Lägga till samtliga delpunkter tillhörande punkt 17 
Förtydligat punkt 17a 
Tagit bort 17b. 
 
   

6 FF03-22/23 

8) Mottagningspolicyn 
Elliott Larsson och Michaela Alexanderson föredrar punkten. 

 

9) Entlediganden  

 a) Josefin Stoor 
Beslutades: att entlediga Josefin Stoor från sitt uppdrag som sakrevisor 2022/2023 
enligt bilaga. 

8a FP03-22/23 
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 b) Sofia Bel Habib 
Beslutades: att entlediga Sofia Bel Habib från sitt uppdrag som Kommunikatör 
2022/2023 enligt bilaga. 

8b FP03-22/23 

 c) Styrelsen 22/23 
Beslutades: att entlediga samtliga styrelseledamöter i verksamhetsåret 2022/2023 
förutom Sofia Bel Habib. 
 
Protokollsanteckning: Punkten togs upp efter punkt 16 och innan punkt 17 med 
anledning av styrelsens begäran av förtydligandeval enligt punkt 17. Förtydligandevalets 
syfte var att dels ändra vissa positioner i enlighet med proposition 14b, samt att 
inkludera personnummer i protokollet med anledning av externa bankärenden. 

 

10) Tidigare mötesprotokoll  
Punkten lämnades utan åtgärd 

 

11) Rapporter och information  

 a) Styrelsen 
Simon Ågren föredrag punkten. 
 
Protokollsanteckning: 
Styrelsen arbetar med ett nytt medlemssystem, Memlist, som till våren ska vara 
sektionerna tillgängligt att ta del av. 
Styrelsen håller på att implementera ett nytt digitalt biljettsystem, Orbi. 
Styrelsen har varit på SFS första medlemsmöte och pratat samarbete med flera 
medlemskårer. För Fullmäktige relevant information är att Styrelsen ska påbörja 
samarbete med Umeå studentkår som har liknande organisatoriska problem som 
Styrelsen samt ett nytt samarbete med kårerna i vår geografiska närhet som arbetar med 
decentraliserade utbildningar. 
Styrelsen har fört diskussion med UniCrew för att jobba för ett samarbete som dels 
skulle inkludera billigare representationskläder både för StuFF och tillhörande 
sektioner. 
Styrelsen har deltagit i europaöverskridande diskussion kring utlämnande av akademiska 
meriter. Framgångsrika föreläsare, lektorer etc. ska kunna få meriter för detta och på 
sikt kunna gynnas av den här förmågan. 
Det sker hektiska diskussioner på kårledningsnivå rörande festrabatterna – rabatten 
man får som kårmedlem (20kr). Det är svårt för kårerna rent ekonomiskt eftersom 
festrabatterna inte är riktigt ekonomiskt hållbara för vissa kårer. Styrelsen jobbar därför 
på lösningar för att kunna bibehålla dem om det är ekonomiskt gångbart. 

 

12) Avslutande av verksamhetsår 21/22 
Beslutades: att bordlägga punkt 12 i sin helhet  

 

 a) Granskning av verksamhetsberättelse  

 b) Fastställande av resultat- och balansräkning  

 c) Beslut om resultatdisposition  

 d) Prövande av ansvarsfrihet för styrelsen 21/22  
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13) Per capsulam-beslut 
Punkten lämnades utan åtgärd. 

 

14) Motioner  

 a) Motion om arbete för krav på återkoppling på examinerande 
uppgifter 
Axel Johansson föredrar punkten.  
Beslutades: att godkänna motionen i sin helhet. 

13a FP03-22/23 

 Mötet ajournerades 18:34. 
Mötet återupptas 18:44. 
b) Motion om arbete för regelbundna pauser i undervisningen 
Ellen Ivarius Andersson föredrar punkten. 
Beslutades: att godkänna motionen i sin helhet 
 

13b FP03-22/23 

 c) Motion om reglering av tillsättande av vikarier 
Ellen Ivarius Andersson yrkar på att: 
   ändra alla “anställandet” till “tillsättandet” 
   ändra alla “anställt” till “tillsatt” 
   ändra alla “anställningen” till “uppdraget” 
   ändra alla “anställningens” till “uppdragets” 
   ändra alla “anställa” till “tillsätta”. 

    Beslutades: att bifalla ändringsyrkandet. 
 

Ellen Ivarius Andersson föredrar punkten. 
 
Simon Ågren yrkar på att: 
Bordlägga punkten tills efter nya tjänstestrukturen är fattad. 
Simon Ågren lägger ner sitt yrkande. 
Beslutades: att bifalla den framvaskade motionen i sin helhet. 

13c FP03-22/23 

15) Propositioner   

 a) Tjänstestruktur 23/24 
Max Iivanainen Björklund föredrar punkten. 
Mötet ajournerades 19:36. 
Mötet återupptogs 19:49. 
Mötet ajournerades 20:29. 
Mötet återupptogs 20:31. 
 
Kasper Johansson yrkar på att ändra första punkten från ”Fastställa bilagans kapitel 
rörandes styrelse och stab till tjänstestrukturen 23/24” till ”Fastställa bilagans kapitel 
rörandes styrelse till tjänstestrukturen 23/24”  
Kasper Johansson drar tillbaka sitt yrkande. 
 
Beslutades: Att bifalla punkt 1 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 2 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 3 i propositionen. 
Beslutades: Att avslå punkt 4 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 5 i propositionen. 

14a FP03-22/23 
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 b) Reviderad tjänstestruktur 22/23 
 
Beslutades: Att bifalla punkt 1 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 2 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 3 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 4 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 5 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 6 i propositionen. 
Beslutades: Att bifalla punkt 7 i propositionen. 
 

14b FP03-22/23 

 c) Fastställande av arvoden 23/24 
Beslutades: Att bifalla propositionen i sin helhet med undantag för punkt 3 i 
propositionen. 

14c FP03-22/23 

 d)  Höjd budget Fullmäktige 
Beslutades: Att bifalla propositionen i sin helhet. 

14d FP03-22/23 

 e) Mottagningspolicyn  
Beslutades: Att godkänna mottagningspolicyn i sin helhet. 

14e FP03-22/23 

16) Interpellationer 
Punkten lämnades utan åtgärd. 

 

17) Förtydligandeval av styrelsen 22/23 
Mötet ajournerades 21.08 
Mötet återupptogs 21.22 

 

 a) Josefine Kilborn och Kasper Johansson yrkar på att samtliga kvarvarande 
semesterdagar överförs från den tidigare postens motsvarighet till den nya invalda 
postens styrelseledamot samt att de inte får några nya semesterdagar. 
Beslutades: Att bifalla yrkandet. 

 

 b) Kårordförande 
Beslutades: Att välja Simon Ågren (19940403–3517). 

 

 c) Vice Kårordförande Internt 
Beslutades: Att välja Max Iivanainen Björklund (19950306–7192). 

 

 d) Vice Kårordförande Externt 
Beslutades: Att välja Freja Larsson (19960417–5175). 

 

 e) Studentombud: Utbildning Filosofisk fakultet  
Beslutades: Att välja Karin Frölind (19920619–2800). 

 

 f) Centralt Arbetsmiljöombud 
Beslutades: Att välja Oskar Johansson (19960311–8754). 

 

 g) Studiesocialt Ansvarig: Mottagning och Sektion 
Beslutades: Att välja Elliott Larsson (20000607–5378). 
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18) Val  

 a) Vakanta poster 
SUU- Studentombud utbildning utbildningsvetenskap 
Yrkande: Kasper Johansson yrkar på att Gottfrid Silverek även efter inröstning inte får 
tillträda posten under tiden som Gottfrid också håller en förtroendevald post inom 
LSEK. 
 
Daniel Olsson: För 
Henrik Lund: För 
Kasper Johansson: För 
Maja Nilsson: För 
Hanna Källdoff: För 
Vilma Saarnak: För 
Noa Svensson: För 
Edvin Lindberg: Avstår 
Felicia Åberg: Avstår 
Josefine Kilborn: För 
Philip Andersson: Avstår 
Axel Johansson: För 
Wictor Martin: För 
Beslutades: Att välja Gottfrid Silverek (19971106–1094) med tillhörande yrkande. 
 

17a FP03-22/23 

19) Diskussionsfrågor  

 a) Förmån valberedning 22/23 
Beslutades: Att bordlägga punkten 

18a FP03-22/23 

 b) Förebyggande av stadgebrott ny tjänstestruktur 
Beslutades: Att bordlägga punkten 

18b FP03-22/23 

20) Information  

 a) Handlingsplan kårval 2023 
Sofia Bel Habib föredrar punkten. 

19a FP03-22/23 

21) Övriga frågor 
Punkten lämnades utan åtgärd. 

22) Nästa möte 

 Beslutades: Att fastställa 12 december 2022 som nästkommande sammanträdesdatum 

23) Mötets avslutande  
Mötet avslutades 21:57 

 

Josefine Kilborn (24 nov 2022 14:05 GMT+1)
Freja Larsson (25 nov 2022 17:00 GMT+1)

Tua Wigforss (28 nov 2022 17:42 GMT+1)

Maja Nilsson (29 nov 2022 11:11 GMT+1)
Maja Nilsson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 
  
 

 

 

Entledigande sakrevisor 

 

Härmed önskar jag entlediga mig från uppdraget som StuFFs sakrevisor 22/23. 

 

 

_______________ 

Josefin Stoor 

 

J K

Josefin Stoor (25 nov 2022 10:03 GMT+1)
Josefin Stoor
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

Linköping den 28 oktober 2022 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

Begäran om entledigande från Kårstyrelseuppdrag  

 
På grund av studier samt flytt till Göteborg begär jag härmed om att bli entledigad från mitt 
förtroendeuppdrag som Kommunikatör 2022/2023. Jag önskar att bli entledigad den 6 januari för 
att kunna avsluta mitt arbete på StuFF.  

 

________________ 

Sofia Bel Habib 

J K

Sofia Bel Habib (24 nov 2022 14:51 GMT+1)
Sofia Bel Habib
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 24 oktober 2022

Motion om arbete för krav på återkoppling på examinerande

uppgifter

I dagens läge så finns det inga faktiska krav på att en elev måste få återkoppling på inlämnade

examinationsuppgifter. Det som står i Linköpings universitets styrdokument Beslut om riktlinjer för

examination på grundnivå och avancerad nivå, ifrån 17/12-2020, antyder endast att det vore lämpligt för

en student att få återkoppling på det inlämnade materialet. Relevant till det är att dokumentet på

punkt 2.3.7 främst reglerar formerna som återkoppling helst bör ske genom en

examinationsgenomgång eller ett skriftligt lösningsförslag, detta medans övrig återkoppling anses

vara “någon annan form” som studenten “bör” erhålla.

På grund av detta så finns det lite förmåga hos studenter att kräva ut återkoppling på inlämnade

examinerande uppgifter med stöd i Linköpings universitets egna styrdokument.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:

● Styrelsen skall arbeta för att formuleringen “[...]1 ett skriftligt lösningsförslag bör studenten

få någon annan form återkoppling på examinationen.”, ur LiU:s styrdokument Beslut om

riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå ifrån 17/12-2020, skall omformuleras till

“[...] lösningsförslag skall studenten [...]”.

_______________

1 Se bilaga 1

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

13a FP03-22/23
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MSA StuFF (Freja)
Student :(
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Lärarlistan genom Axel Johansson

Bilagor

Bilaga 1

Ur: LiU:s styrdokument Beslut om riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå ifrån

17/12-2020

2.3.7 Examinationsgenomgång nch skriftligtlösningsförslag

Lokala regler

Efter ett examinationstillfälle bör examinator genomföra en examinationsgenomgång. Ett

alternativ till examinationsgenomgång kan vara att examinator utarbetar och presenterar ett

skriftligt lösningsförslag kombinerat med en möjlighet för de studerande att kontakta

examinator för kompletterande upplysningar. Om en examinationsgenomgång äger rum

meddelas lämpligen tid för denna i samband med examinationstillfället.

Examinationsgenomgången bör äga rum minst 10 arbetsdagar före nästa

examinationstillfälle.
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För examinationsformer där det inte bedöms lämpligt med en examinations- genomgång

eller ett skriftligt lösningsförslag bör studenten få någon annan form av återkoppling på

examinationen.
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Motion om arbete för regelbundna pauser i undervisningen

Utbildningsutskottet vid Lärarsektionen blev under föregående verksamhetsår uppmärksammade av

studenter på att föreläsare och lektions- och seminarieledare inte avsätter tillräcklig tid för paus

under föreläsningar och seminarier. Frågan fördes vidare till Lärarlistan och en specificering lades till

i StuFFs handlingaplan, men ändringen föll sedan bort ur versionen 22/23. Fortsatt får studenter för

kort, eller i värsta fall ingen, paus och deras arbetsmiljö påverkas negativt. Därför anser Lärarlistan

att punkten ska läggas till igen. Ett förtydligande i handlingsplanen gör det lättare att åtgärda

problemet om det uppstår.

Dessutom påverkas de studenter som ställer upp för sina medstudenter som till exempel

anteckningshjälp. Enligt det avtal som stödantecknare skriver under får de betalt för den tid som

studenthälsan definierar som undervisningstid, ”en föreläsningstimme är vanligtvis 45 minuter, dvs

0,75 timme”. Enligt studenthälsan bör alltså en femton minuters paus ingå i undervisningstiden.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:

● Styrelsen ska arbeta för att studenter ska ges femton (15) minuters paus efter

undervisningstimme.

_______________

Lärarlistan genom Ellen Ivarius Andersson
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Motion om reglering av tillsättande av vikarier

I dagsläget vet inte FUM vilka som arbetar inom organisationen i och med tillsättandet av

vikarier och projektanställda. För att upprätthålla en transparens gentemot FUM bör styrelsen

informera om vilka som tillsätts och vilka arbetsuppgifter dessa personer har. FUM kan omöjligt

utföra sitt arbetsgivaruppdrag om det är okänt vilka personer de är arbetsgivare till.

Lärarlistan anser att vikarier kan vara en bra lösning på styrelsens höga arbetsbelastning. Vi ser

dock allvarligt på att personer i jävsituationer anställts utan att FUM har informerats i förhand.

Det är något vi vill förhindra inträffar i framtiden. En del av makten kring anställningarna bör

därför flyttas från styrelsen till FUM.

Därför föreslås fullmäktige besluta:

● Att Beslutsförslag om Rätt till upprättande och tillsättande av vikarieposter ska fortsätta

gälla tills vidare.

● Att styrelsen, vid anställandet av vikarie eller person till projektuppdrag, skyndsamt ska

informera FUM om vem de anställt, under vilken tidsperiod anställningen sträcker sig,

anställningens omfattning och vad denne ska arbeta med.

● Att styrelsen, i direkt samband med detta beslut, ska informera FUM om vilka som i

dagsläget har vikarieposter eller projektuppdrag och vad dessa arbetar med.

● Att styrelsen inte får anställa fullmäktigeledamot eller sakrevisor innan dialog med

listombuden förts i varje specifikt fall.

● Att styrelsen ska fråga aktuell person för vikariepost om jäv föreligger, t.ex andra

förtroendeuppdrag eller engagemang. Om någon form av jäv föreligger, får styrelsen inte
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anställa denna person innan dialog med listombuden förts i varje specifikt fall.

Listombuden ska hellre kontaktas en gång för mycket än en gång för lite.

_______________

Lärarlistan genom Ellen Ivarius Andersson
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Per Capsulam: Beslutsförslag om Rätt till upprättande och tillsättande 
av vikarieposter 
 

I dagsläget har StuFF två poster som ännu ej tillsatts för verksamhetsåret 22/23. För att arbetet som 
dessa poster gör ska kunna fortgå behöver styrelsen omfördela arbetsuppgifter mellan de redan 
tillsatta styrelseledamöterna, vilket kan resultera i en stor arbetsbörda för dessa samt att vissa 
arbetsuppgifter behöver nedprioriteras. För att detta inte ska ske behöver StuFF tillsätta tillfälliga 
vikarieposter för att täcka upp dessa arbetsuppgifter till dess att en ordinarie ledamot kan väljas in av 
fullmäktige. Denna vikarie kommer inte att ha rösträtt i styrelsen eller rätt att representera styrelsen 
då hen inte är förtroendevald, utan vikarietjänsten syftar till att avlasta styrelsen på en temporär 
basis. Vikarien behöver ej heller arbeta på heltid, utan arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika 
vikarier – en fördelningsuppgift som bör hamna på presidiet i styrelsen. Vikarieposterna syftas även 
att endast vara temporära, varför fullmäktige bör se över dessa i samband med nästkommande 
fullmäktigesammanträde.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

 Ge presidiet rätt att upprätta vikarieposter 

 Vikarieposterna ska motsvara två heltidsposter i styrelsen  

 Vikarien ska ges arvode motsvarande den andel av heltidsposten som vikarieposten består av 

 Ge styrelsen rätt att tillsätta vikarier till vikarieposterna 

 Fullmäktige ska se över vikarieposterna vid nästkommande fullmäktigesammanträde 

 Beslutsförslag om Rätt till upprättande och tillsättande av vikarieposter endast gäller tills 
nästkommande fullmäktigesammanträde 

 Ge presidiet rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Freja Larsson 
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Proposition för Tjänstestruktur för Verksamhetsåret 2023/2024 

Inledning 

 
Det är tid att fastställa nästkommande års tjänstestruktur enligt rutin. Styrelsen har därför utarbetat 
ett förslag. Propositionen innehåller flera större förändringar, varför Styrelsen har valt att inkludera 
flera bilagor för vidare förtydligande kring hur den nya organisationen är tänkt att fungera.  

Nästkommande års Styrelse föreslås gå ner till 6 Styrelseledamöter. Samtidigt introduceras flera 
deltidare i organisationen, gemensamt benämnt som Stab. Detta har sin bakgrund i att kåren i flera 
år haft svårigheter med att tillsätta samtliga heltidarposter. I konversation med de andra kårerna samt 
med studenter i allmänhet är det Styrelsens upplevelse att deltidarposter är enklare att tillsätta, då 
relativt få studenter är beredda att ta ett studieuppehåll för att engagera sig kåraktivt. Samtidigt 
behövs ett heltidarperspektiv för att Styrelsen ska kunna driva de många frågor som drivs på kårnivå, 
vilket har resulterat i denna lösning. Även kårens ansträngda ekonomiska resurser nödgar denna typ 
av lösning framför heltidarlösningar. 

Vidare inkluderar denna tjänstestruktur en anställning av en administratör. Det har hört till 
Styrelsens uppgifter att utreda möjligheterna för anställning av en administratör i ett antal år. 
Utredningen har resulterat i en överväldigande positiv inställning till att ha en anställd administratör 
som kan bidra med ett så kallat ”kårminne”, vilket syftar hjälpa organisationen med att överföra 
information mellan verksamhetsår. För att kunna möjliggöra denna anställning ekonomiskt nödgar 
dock organisationen en omorganisation, vilket har tagits i åtanke under framtagandet av denna 
tjänstestruktur.  

Sammanfattning 

● Reducera antalet styrelseledamöter från 8 till 6, utöka presidiet till 3 genom ytterligare VKO 

● Etablera en stab av deltidsarvoderade som kan tillsättas av styrelsen 

● Ge styrelsen ansvar för deltidsarvoderade 

● Anställ en administratör 

● Skapa en demokratienhet för de som uppdrag som agerar utanför styrelse och stab. 

Bakgrund 

Innevarande tjänstestruktur är den första i sitt slag på många år att bestå av 8 ledamöter och 
beprövades under sitt första år när kåren hade nedsatt verksamhet på grund av coronapandemin. 
Innan dess hade kåren 10 heltidsledamöter. Nuvarande upplägg med 8 ledamöter tycks inte fungerat 
efter att normal verksamhet har kunnat infinna sig, detta kan vittnas särskilt av de 3 ledamöter som 

14a FP03-22/23

J KFL
FL

MiB
MiB

MN
MN

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://adobecancelledaccountschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG


 

 

 
 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 31 oktober 2022 

 

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

 
  
 

 

 

snart suttit över 2 verksamhetsår och prövat på upplägget under en längre tid. 
 
Följande problem finns med nuvarande tjänstestruktur 

● Organisationen är för liten för att utföra sitt uppdrag 

● Verksamheten är för dyr 

● Nuvarande ansvarsuppdelning är ojämn mellan posterna 

● Nuvarande ansvarsuppdelning innebär att vissa styrelseledamöter har mycket tid för politiskt 
arbete och styrelseuppgifter medan andra blir upptagna i administrativa rutinuppgifter. 
Styrelseämbetet blir ojämlikt. 

● När verksamheten delas upp på 8 individer äventyras en för stor andel av verksamheten när 
någon blir sjuk eller går på semester. Ännu värre när en post inte lyckas tillsättas i ordinarie 
tid. 

● Presidiet har inte tid för arbetsledning. Detta i sin tur leder till att styrelsen som helhet inte 
får det stöd den behöver för att vara en stabil och hälsosam arbetsplats. Dessutom försvårar 
det kårens förmåga att agera koordinerat.  

Arbetsprocess 

I arbetet med att lägga om tjänstestrukturen har det arbetats med perspektiv. 
1. Vad har fungerat i StuFF? 
2. Vad har fungerat i andra kårer? 
3. Vad är effektivast? 

Vad har fungerat i StuFF? 

De två exempel som fungerat bäst i StuFFs tjänstestruktur är SAL och SAms. Dessa är således de 
poster som genomgår minst förändring i förslaget. 
 
SAL är en välbalanserad post med ett tydligt uppdrag. Som de flesta poster kan SAL vara 
överbelastad stundtals men har en tydlig politisk prägel då mycket av uppdraget går ut på att delta i 
politiska forum. SALs samarbete med sektionernas AMOs är dessutom ett föredöme för kårer 
nationellt.  
 
SAMs har periodsvist varit frånvarande under föregående verksamhetsår. Ändå har det stora 
projektet med mottagning kunnat bli av. Detta på grund av att heltidarposten har hjälp av två 
deltidare, mottagningssamordnare för Linköping och mottagningssamordnare för Norrköping. De så 
kallade MS-tjänsterna är för kåren billiga, men för utföraren roliga och förmånliga. SAMs har genom 
dessa kunnat delegera planering och operativt utförande, vilket gjort styrelseposten till en mer 
strategisk och taktiskt sådan, som har tid över till sina andra åtaganden. Tillsättandet av MS har 
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också gått mycket smidigt på grund av att styrelsen har rätten att rekrytera dessa och att det finns en 
självklar plattform att marknadsföra tjänsten på, nämligen bland avgående fadderister. 
 

Vad har fungerat i andra kårer? 

I mötet med andra kårer nationellt blir det tydligt att LiUs kårer har ett annorlunda upplägg på sina 
styrelser. Andra kårer har mycket mindre styrelser som bara ägnar sig åt organisationsutveckling och 
studentpolitik, medan de oftast har ett kansli som sköter de flesta av de icke-politiska 
rutinuppgifterna. 
 
Vår systerkår Consensus kompletterar sin mindre skara heltidare i styrelsen med deltidare. Både 
deltidarstyrelseledamöter som får ett tydligt politiskt uppdrag och så kallade ”handläggare” vilka är 
förtroendevalda med ett tydligt operativt uppdrag. Det sistnämnda kan liknas vid våra MS, fast med 
andra ansvarsområden. 
 
Vår andra systerkår LinTek har faktiskt ett kansli (de kallar det expedition). Denna består av en 
anställd (ej förtroendevald) halvtidare som arbetar med många av kårens administrativa 
rutinuppgifter. Anställningsformen gör att administratören fortsätts vara anställd över flera 
verksamhetsår och gör att organisationen sällan utsätts för samma överlämningssvackor inom dessa 
områden.  
 
LinTek har också en tydligare beslutshierarki. Under deras Fullmäktige finns inte bara en styrelse, 
utan även en ledning. 
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Givet att LinTek-styrelsen, som är en mindre grupp beståendes till majoriteten av deltidare, är 
tillsatt, har denna organisation lättare att snabbt kunna tillsätta vakanta poster i ledningen då detta 
oftast inte är beroende av ett fullmäktigesammanträde. Den tydliga ansvarsuppdelningen gör också 
att ledamöter i ledningen tydligare kan fokusera på sitt uppdrag och specifika uppgifter, medan 
presidiet kan fokusera på att styra organisationen, till vilket de också har hjälp av 4 deltidare i 
styrelsen. 
 

Vad är effektivast? 

I frågan om effektivitet när det gäller att bygga en ny tjänstestruktur har det identifierats att 3 olika 
intressen står mot varandra. Dessa är: 
 

● Uppdragskompabilitet – Hur väl tillåter uppdragets omfattning och design att kåren kan 
utföra sitt arbete? 

● Rekryterbarhet – Hur lätt är posten att rekrytera och tillsätta? 

● Ekonomisk effektivitet – Hur mycket nytta och arbete ger uppdraget gentemot vad det 
kostar? 

 

 

 

 Fullmäktige  
Valda av medlemmar 
Strategisk 
Väljer styrelse 

 

 Styrelsen  

Valda av fullmäktige 
4 deltidare med enbart 

styrelseansvar 
2 heltidare, KO + VKO 
Taktisk 
Väljer ledning 

 Ledningen  

Valda av 
styrelsen 

Både heltidare 
och deltidare 

Stor del operativ, 
men även politisk 
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Ingen reform kommer kunna maximera dessa tre perspektiv. Den slutgiltiga produkten är dock vad 
styrelsen tror är den lösning där flest perspektiv har prioriterats utan att kompromissa för mycket i 
de andra perspektiven. 
 

  

 

 Uppdragkompabilitet 

 Ekonomisk effektivtet 

 

  Rekryterbarhet 

Är uppdraget designat för att 
maximera nytta för sin kostnad? 

Är uppdraget tillräckligt tydligt för 
att locka rätt kompetens men 
tillräckligt okomplicerat för att locka 
tillräckligt många sökande? 

Är ersättningen och/eller 
förmånerna tillräckliga för att 
motivera folk att söka? 
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Lösningsförslag 

Presidiet 

Presidiet föreslås utökas till 3 personer. Dessa personer får ett uppdrag som mer liknar 
styrelseskiktet i LinTek-modellen, det vill säga att de har ett tydligare politiskt- och 
organisationsutvecklande uppdrag. Med 2 vice kårordförande har kårordförande två separata röster 
att lyssna på i frågor om organisationens ledning. Det större presidiet har även nu inbördes fler 
personer att delegera sina respektive uppgifter till för att säkerställa att det alltid ska vara minst 1 
presidial som ska ha tid att ge uppmärksamhet till akuta frågor och ärenden som dyker upp i 
organisationen. StuFF har tidigare haft två vice kårordföranden med liknande uppdrag som de 
föreslagna och stadgan har fortfarande stöd för detta. 
 
Kårordförande 
Posten genomgår inte sådan stor förändring, men med ett större presidium är förhoppningen att 
kårordförande har mer tid att ägna sig åt långsiktig planering och visionärt arbete. Ett större ansvar 
för demokratifrågor som styrelsens kontakt med fullmäktige samt uppdaterandet av dokument 
förväntas kunna läggas på kårordförande i den föreslagna tjänstestrukturen. Som ordförande av en 
mer hierarkisk organisation får denna också ett tydligare arbetsledaransvar. Den eftersökta 
kårordförande får tydligt en profil som en organisationell visionär. 
 
Vice kårordförande Internt 
Den ena vice kårordförandeposten blir den tydliga efterträdaren till dagens VKO. Denna ska ännu 
tydligare bli arbetsledningens stationära närvaro på kontoret och arbeta med interna frågor som 
berör både ekonomiska och personella resurser. Detta ansvar bör nu kunna bli ännu mer strategiskt 
när de administrativa rutinuppgifterna inom ekonomi förväntas kunna avlastas på administratören. 
VKI förväntas ta över ansvaret för tillsättandes av studentrepresentanter som idag ligger på MSA. 
Den eftersökta vice kårordförande med internt ansvar får tydligt en profil som en ordningsam 
förvaltare och en spindel-i-nätet. 
 
Vice kårordförande Externt 
Den andra vice kårordförandeposten blir en tydlig efterträdare till den mycket administrativa posten 
MSA. MSA arbetar med två väldigt viktiga utvecklingsområden inom nationell påverkan och 
näringsliv, där den sistnämnda är den enda realistiska lösningen för att hjälpa kårens ekonomiska 
problem. Medan MSAs många administrativa uppgifter ska kunna avlastas på administratören, kan 
dessa viktiga ansvarsområden rymmas under en vice kårordförande-titel. I detta fall en som kommer 
kunna utveckla organisationens externa åtaganden. Förutom näringsliv och nationell påverkan 
innebär detta också kontakt med kommunerna och region, där alla tre områden gynnas av att 
företrädas av en representant med presidialtitel. I och med den nära kopplingen till sponsringar 
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ligger ansvaret för medlemskapsutveckling också på den föreslagna VKE. Den eftersökta vice 
kårordförande med externt ansvar får tydligt en profil som en framåtsträvande nätverkare. 

Studentavdelningen 

Studentavdelningen blir 6-ledamotsstyrelsens andra halva gentemot presidiet. Dessa tre poster har 
likt presidiet nu också en tydligare politisk roll, men har en mer studentnära verksamhet. De tre 
posterna blir på sitt eget sätt 3 arbetsledare för kårens 3 grundpelare utbildning, arbetsmiljö och 
studiesocialt. Precis som dagens studiesociala mottagningssamordnare föreslås även företrädarna för 
de två första grundpelarna få två deltidsassistentposter vardera. 
 
Central Utbildningsbevakare 
Den centrala utbildningsbevakaren är en sammanslagning av nuvarande SUF och SUU. Genom 
historien har dessa poster (som gått under olika namn) växlat i popularitet och inte alltid kunnat vara 
tillsatta samtidigt, vilket drabbar den ena fakultetens studenter orättvist. Den nya CUB blir i stället 
fakultetsoberoende vilket öppnar för båda fakultetens studenter att söka uppdraget. Kåren kommer 
nu bättre kunna utnyttja sin unika ställning i att ha insyn i två fakulteter och jämföra dessa genom en 
person. För att avlasta det tunga uppdraget föreslås två deltidsposter som arbetar under CUBs 
arbetsledning, en deltidspost specialiserad på vardera fakultet. Den eftersökta centrala 
utbildningsbevakaren får tydligt en profil som en kunskapsrik studentpolitiker. 
 
Centralt Arbetsmiljöombud 
CAMO är en vanlig term för dagens SAL och innebär till största del ett namnbyte. Detta ställer 
namnet i linje med motsvarande poster i LinTeks och LiUs egna organisation. Postens uppdrag 
ändras inte så mycket i föreslagen tjänstestruktur förutom ytterligare arbetsledning då man får två 
deltidsposter under sig, en Norrköpingskoordinator och en Koordinator för Internationella 
studenter. Det eftersökta centrala arbetsmiljöombudet får tydligt en profil som en lyhörd 
påverkanskraft. 
 
Studiesocialt ansvarig: Mottagning och Sektion 
SAMS får inte sitt uppdrag förändrat så mycket gentemot rådande tjänstestruktur.Akronymen 
förtydligas till SAMS istället för SAms Den eftersökta studiesocialt ansvarig får tydligt en profil som 
en studentlivsnära ledare. 
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Staben 

Staben är benämningen på alla i organisationen som arbetar under styrelsen. Dagens ”stab” består 
egentligen bara av mottagningssamordnarna.Tanken är att utöka denna del av organisationen i den 
föreslagna tjänstestrukturen. Det är föreslaget styrelsen har rätt att tillsätta stabens medlemmar och 
ha ett arbetsgivaransvar över dessa. Enligt dagens upplägg är alla uppdrag i staben deltidare. 
Förslaget har följande argument: 
 

● En organisation med fler personer har bättre motståndskraft mot sjukskrivningar och 
frånvaro. 

● Mer hjälp med operativa uppgifter lämnar mer fokus åt styrelsen att utföra styrelsearbete. 

● När det finns fler tjänster som kan tillsättas utan krav på fullmäktigesamanträdanden uppstår 
bättre flexibilitet då man snabbare kan plocka in ”hjälpande händer” från organisationens 
nätverk. Man har också bättre motståndskraft mot entlediganden då tillsättandes av 
efterträdare kan göras direkt. 

● Fullmäktige kommer vid val av styrelsen tydligare kunna välja styrelseledamöter utifrån 
förtroende och representation och behöva ta mindre hänsyn till kandidaters erfarenhet i att 
utföra vissa operativa uppgifter. 

● Fler heltidare är svårare att rekrytera än fler deltidare. Detta eftersom få tycks vilja ta 
studieuppehåll idag, men många vill engagera sig i kåren vid sidan av studierna, gärna i 
utbyte mot lite extra ersättning. 

● Deltidare, givet att de har ett begränsat och tydligt ansvarsområde, bör innebära bättre 
ekonomisk effektivitet då deras arvode inte behöver nå upp till att täcka levnadskostnader. 
För en deltidare blir arvodet i stället en bonus ovanpå CSN. 

● Deltidare, givet att de har ett begränsat och tydligt ansvarsområde, bör vara lättare att få 
extern finansiering för. Detta eftersom samarbetspartners som önskar utveckling inom sitt 
intresseområde kan sponsra arvodet för en deltidare. 

● Medlemmar i staben kan visserligen sitta under kortare tider än hela verksamhetsåret, men 
kan lika väl sitta längre än verksamhetsåret vilket skapar förutsättning för bättre överlapp 
mellan årsskiften. 

 
Utbildningsbevakare FilFak och Utbildningsbevakare Utbildningsvetenskap 
Dessa två assistentposter förväntas arbeta under CUBs ledning. Det är av stor vikt att 
postinnehavarna är studerande inom sin fakultet och kommer därför kunna ge den 
fakultetsoberoende CUB ett färskt och aktuellt studentperspektiv. Arbetsuppgifterna involverar att 
plocka enklare studentärenden från CUB och representera sina studenters intresse på många av 
fakultetens beslutsforum. Eftersom att många av dessa mötesforum är externt arvoderande kommer 
posterna inte kräva mycket pengar från den nuvarande arvodeskontot för styrelsen. De bör också 
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vara lätta att rekrytera bland avgående sektionsutbildningsbevakare. De eftersökta 
utbildningsbevakarna får tydligt en profil som utbildningsengagerade studenter. 
 
Norrköpingskoordinator 
Norrköpingskoordinator är en post som tidigare funnits i StuFFs organisation. Det aktuella förslaget 
på återinförandet innebär inte en ökad kostnad eftersom det finns starka indikationer på att denna 
post kan få extern finansiering. Givet utrymme i budget bör en Norrköpingskoordinator ändå 
tillsättas innan den externa finansieringen finns på plats. Behovet av en permanent närvaro i 
Norrköping har blivit tydligt när många Norrköpingsstudenter vänder sig till dagens 
Mottagningssamordnare i Norrköping. Kårstyrelsen kan på grund av större kontorsyta på campus 
Valla och det betydligt mindre studentunderlaget i Norrköping inte motiveras vara i Norrköping mer 
än en gång i veckan. Norrköpingskoordinatorn ska etableras som en student med permanent 
närvaro i Norrköping, som även ska kunna integreras i kårens vardagliga arbete. Denna får ett tydligt 
samarbete inom representation och lika villkor under CAMOs arbetsledning. Det eftersökta 
norrköpingskooridnatorn får tydligt en profil som en lokal- och närvarande representant. 
 
Koordinator för Internationella Studenter 
Koordinator för Internationella studenter är en post som tidigare funnits i StuFFs organisation. Det 
aktuella förslaget på återinförandet innebär inte en ökad kostnad eftersom det finns starka 
indikatorer på att denna post kan få extern finansiering. Internationella studenter marginaliseras av 
en pressad kår då dessa kräver andra kontaktkanaler och kårens ledamöter tvingas arbeta tvåspråkigt 
på ett sätt som äventyrar effektiviteten. Med en deltidspost KIS som kan sköta separata sociala 
medier på engelska och knyta an kåren till föreningar och sektionsutskott som bevakar 
internationella studenter kommer deras situation bättre kunna bevakas och de internationella 
studenternas engagemang bättre kunna tas tillvara på. KIS kommer även jobba för att våra 
styrdokument ska finnas på engelska med. KIS får ett tydligt samarbete inom representation och lika 
villkor under CAMOs arbetsledning. Den eftersökta koordinatorn för internationella studenter får 
tydligt en profil som en tvåspråkig ambassadör för kåren.  
 
Mottagningssamordnare för Linköping och Mottagningssamordnare för Norrköping 
Dessa tjänster förändras inte gentemot hur de såg ut tidigare. Dessa planeras fortfarande sticka ut 
från resterande stab genom att strängt tillsättas på kalenderår för att synkroniseras med 
planeringsårshjulet för mottagningsverksamheten. De eftersökta mottagningssamordnarna får tydligt 
en profil som en general till fadderistgeneralerna.  

Administratören och kansliet 

Som en del av staben sticker gruppen som benämns som kansliet ut av två anledningar. Det första är 
att kansliets 3 uppdrag inte har lika tydligt krav på att uppdragsinnehavaren är en student. Det andra 
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är att en av uppdragen, administratören, föreslås vara anställd i stället för förtroendevald. Kansliet 
har tydliga operativa funktioner som beställs av styrelsen och staben. Arbetsledningsansvar har vice 
kårordförande Internt som agerar kanslichef. 
 
Administratör 
Behovet har utretts länge i organisationen. Inspirerat av LinTek föreslås denna vara en deltidspost 
som avlastar styrelsens administrativa rutinuppgifter och ger mer utrymme till dessa att göra riktigt 
styrelsearbete. Detta avlastar framför allt rådande tjänstestrukturs VKO och MSA. Administrativa 
rutinuppgifter görs effektivast efter att utföraren fått vana inom dem, vilket är ett argument för att 
administratören ska vara anställd och inte förtroendevald – Då detta öppnar upp mer för att 
administratören kan sitta över flertalet verksamhetsår. Ett annat argument för detta är att 
administratören kan fritt från politiska åtaganden, agera ett kollektivt minne för organisationens 
verksamhet över verksamhetsåren. Dessutom kan anställningen kräva större krav på kompetens för 
att kunna utföra exempelvis ekonomisk administration.Administratörsutredningen kan efter 
anställningen fortsätta för att utreda om det är realistiskt att ha en heltidsadministratör som gör att 
kåren sparar in pengar på att inte outsourca redovisning till tredje firma. En anställning ställer dock 
större krav på jobbsäkerhet och lönekostnad. 
 
 
Kommunikatör och Producent 
Den gamla styrelseposten kommunikatör föreslås delas upp i två deltidsposter. Kommunikatörens 
deltagande i styrelsearbete har varit tydligt varierande beroende på personen som innehar posten. 
Det är också posten som haft mest icke-politiskt rutinarbete utan att ha känts begränsad av det. Det 
är oundvikligt att presidiet har åsikter om den kommunikation som står för kårens ansikte utåt, 
varför kommunikatör(erna) föreslås arbeta mer på dessas beställning. Förslaget sätter en deltidstjänst 
som kommunikatör i kansliet och föreslås vara en reaktiv halva av kommunikatörsenheten. Denna 
ska alltså arbeta med rutinuppgifter som nyhetsbrev, återkommande sociala medie-inlägg, 
rutinuppdatering av hemsidan, samt förmedla frågor och svar till- och från kåren. Producenten är 
den proaktiva andra halvan och föreslås jobba i projektform med att producera nytt grafiskt 
material, både digitalt och fysiskt, samt göra större reformer av hemsidan. Den eftersökta 
kommunikatören får tydligt en profil som en kommunikativ förvaltare och producenten får tydligt 
en profil som en kreativ skapare. 
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Demokratienheten 

Reformen styrelsen och tillägget av staben sätter också kravet på en förstärkt verksamhet mellan 
fullmäktige och dessa. Demokratienheten föreslås bli ett samlingsnamn för de funktionärer som 
jobbar med fullmäktige, talmanspresidiet – och de som jobbar med att tillsätta förtroendeposter och 
möjliggöra kårval, valförfararkommittén. Hit hör även exempelvis sakrevisorerna. 
 
Demokratienheten föreslås stärkas i stället för att fortsätta med lösningen att lägga mer av ansvaret 
till styrelsen då fyllnadsval och tillsättandes av vakanser tydligt kan ske när som helst under året. 
Styrelsen kan ej vara konstant redo att driva dessa projekt när de dyker upp. 
 
Talman 
Har fortsatt ansvar för fullmäktiges funktion och sammanhållning, samt leder fullmäktiges 
sammanträden. 
 
Vice talman 
Föreslås få ett mer framträdande uppdrag genom att understödja talman men också vara ordförande 
för demokratienheten. Detta underlättar kontakt mellan demokratienhetens två halvor och gör att 
denna kan understödja båda halvor beroende på vart fokus mest behövs. Vice talman kommer 
dessutom kunna ha en mer pålitlig arvodesmodell som uppmuntrar denna att involveras även under 
år som den inte behöver vikariera för ordinarie talman. En bonus är att strukturen blir bättre 
förberedd för eventuella fullmäktigereformer där sektionsmandat utreds, vilket gör att ansvaret för 
kårvalet och fullmäktiges funktion kan smälta samman mer än vad det är idag. 
 
Sekreterare och vice sekreterare 
Har fortsatt ansvar för att föra protokoll på fullmäktiges sammanträden samt se till att dessa justeras. 
Ytterligare bör det utredas om dessa bör ha större dokumentansvar i demokratienheten. 
 
Ledamot i valförfararkommittén 
Består av två ledamöter som tillsammans med vice talman, gruppens ordförande, internt kan dela 
upp ansvar. Gruppen tillsammans projektleder kårvalet och dess fyllnadsval. Ska kunna bereda 
tillsättandet av poster i både demokratienheten, styrelsen och stab och vara tillgängliga för detta hela 
verksamhetsår. Ska ges insyn i styrelsens tillsättande av stab. Ha ett tydligare ansvar för bland annat 
marknadsföringen av tillsättandena och ha en bra kontakt med kommunikatörerna på kansliet. 
 
Sakrevisorer och stadgetolkare 
Får inte sin tjänst ändrad. 
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Linköping den 31 oktober 2022 

 

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

 
  
 

 

 

Propositionsinnehåll 

 
Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

● Fastställa bilagans kapitel rörandes styrelse och stab till tjänstestrukturen 23/24 

● Ge styrelsen 22/23 i uppdrag att bereda juridiska förutsättningar som krävs för att anställa 
en administratör 23/24 så som den beskrivs i bilagan. 

● Ge styrelsen 23/24 rätt att anställa en administratör så som den beskrivs i bilagan. 

● Fastställa bilagans kapitel rörandes demokratienheten till tjänstestrukturen 23/24 

● Ge Styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Max, vice kårordförande 2022/2023 
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Max I. Björklund (28 nov 2022 10:55 GMT+1)
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 Inledning
Tjänstestrukturen för verksamhetsår 2023–2024 är en förteckning över samtliga poster som kan ingå i
StuFFs centrala organisation. Detta inkluderar både förtroendevalda posterna som väljs av FUM och
de deltidartjänster som tillsätts av Styrelsen, även kallat ”Staben”, men också vissa andra tjänster.
Dokumentet syftar att ge en översiktlig beskrivning om vad respektive posts uppdrag innebär. Vidare
syftar den att agera som stöd för olika delar av StuFFs verksamhet, i synnerhet för valberedningen och
fullmäktige.

Samtliga poster som beskrivs här kan betecknas som Kåraktiva.

För ytterligare transparens har var post också en bilaga som visuellt beskriver hur postens
arbetssituation kan se ut. Tjänstestrukturen är till för att instruera kåraktiva vilken samling
arbetsuppgifter de förväntas ta sig an, samt att vägleda utnämningsberedande organ i vilka kvalitéer en
tillsatt person på ett visst uppdrag bör ha. Med en organisation med hög personalomsättning i en
omvärld i ständig förändring behövs dock alltid utrymme för att vissa uppgifter och ansvar flyttas runt.
Detta kan exempelvis nödgas i händelse av förändringar inom ett visst mötesforum, eller att en annan
ledamot behöver tillfälligt vikariera för en annan ledamot i händelse av sjukdom eller dubbelbokningar.

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 såväl lokal som nationell nivå.
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 Fullmäktige
 Fullmäktige består av demokratiskt valda ledamöter vilket regleras i kårens stadga.

 Demokratienheten
 Demokratienheten har ett ansvarar över att förvalta och granska StuFFs demokratiska processer,
såsom kårval och rekrytering. Arbetsuppgifterna i detta arbete fördelas vidare till Talmanspresidiet,
Valförfararkommittén och Sakrevisorerna var och en, där Vice talman är ordförande i
demokratienheten.

 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

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.

Talman agerar som vice ordförande i demokratienheten och tillträdet som ordförande vid Vice
talmans frånvaro. Talman ska vara Vice talman behjälplig i dennes uppgifter.

 Vice talman

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. Vice talman är också ordförande för demokratienheten och ansvarar för att
demokratienheten har en god kommunikation sinsemellan rörande StuFFs demokratiska processer.
Detta är särskilt viktigt när det rör sig om val av olika former av förtroendevalda personer.
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 Sekreterare

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

 Vice sekreterare

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.

 Valförfararkommittén
Valförfararkommittén har det yttersta ansvaret för alla former av val som görs under verksamhetsåret.
Detta inkluderar tre huvudsakliga områden:

 1. Att ansvara för kårvalets genomförande, både gällande det första valet och eventuella kommande
fyllnadsval. Detta inkluderar både marknadsföring av valet och genomförandet av valet oavsett
valplattform.
 2. Valberedning av förtroendevalda, både rörande Styrelsen och Demokratienheten. Detta inkluderar
allt som ett valberedande arbete innebär - från marknadsföring av de utfärdade uppdragen till intervju
av ansökande till nominering inför Fullmäktige.
 3. Rekrytering av Stab. Här stödjer valförfararkommittén Styrelsen i rekrytering av Stab. Detta
inkluderar att i nära dialog med Styrelsen på bästa sätt marknadsföra och stödja styrelsen i
rekryteringsarbetet. Valförfararkommittén ansvarar också att granska Styrelsens rekrytering av
Stabspersonal och att rapportera till Fullmäktige ifall valförfararkommittén skulle upptäcka problem i
den demokratiska processen.
 
Utöver ovan nämnda områden regleras Valförfararkommitténs arbete enligt kommitténs egna
instruktioner.

 Ordförande

Ordförande har det yttersta ansvaret för att valförfararkommitténs arbete utförs. Ordförande
planerar, kallar till och leder valförfararkommitténs möten. Ordförande ansvarar även för att protokoll
förs och att dessa görs tillgängliga för medlemmarna.
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Ledamot (Två stycken)

Ledamöter i valförfararkommittén har ett lika stort ansvar för valförfararkommitténs uppdrag som
ordförande. De olika ledamöterna kan dock mellan sig fördela uppgifter beroende på
intresseområden. Detta kan exempelvis vara ansvar för marknadsföring och ansvar för
valplattformen. Inom Valförfararkommittén delar ledamöterna upp ansvar rörande kårvalets
förfarande, rekrytering av ny Styrelse och Stab samt marknadsföring.

 Sakrevisorer (två stycken)
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. Således är Sakrevisorerna också de
enda utanför Styrelsen som är ständigt adjungerade till Styrelsemöten. Sakrevisorerna är nominellt del
av demokratienheten för att underlätta kommunikationsflödet i det granskande arbetet, men är i
övrigt självständiga i arbetet.
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 Övriga förtroendevalda

 Stadgetolkare
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.

 Studentrepresentanter
I alla beslutande 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 inklusive doktorander.
Tillsättningen av de senare sker ofta i samarbete med StuFFs sektioner, men kan även vara studenter
utan sektionsengagemang. Tillsättande av studentrepresentanter är i enlighet med
Studentrepresentantpolicyn delegerat till Styrelsen och sker utanför Demokratienhetens uppdrag.

 

 Övriga

 Auktoriserad revisor
 Den auktoriserade revisorn är en extern part som Studentkåren tillsätter för att granska kårens
ekonomi.

 Doktorandombudet
 Doktorandombudet är en person anställd av LinTek som StuFF delfinansierar för att ha ett
huvudansvar för bevakning av frågor som berör forskarutbildning och forskarstudenter på
universitetet.
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 Styrelsen
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 i stället 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 Staben samt de utskott och arbetsgrupper som inte lyder
direkt under fullmäktige. Styrelsen som helhet har också ett arbetsgivaransvar för Staben, både
gällande deltidsarvoderade och anställda.

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.
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 Presidiet
Kårordförande (KO), vice kårordförande internt (VKI) och vice kårordförande externt (VKE) 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, resursförvaltning samt representation.
Presidiet har det huvudsakliga ansvaret för kontakten mellan styrelsen och fullmäktige och har som
uppgift att bereda beslutsunderlag åt fullmäktige. KO och VKI är organisationens firmatecknare.

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.

 Kårordförande (KO)

 StuFFs kårordförande är kårens ansikte utåt, leder styrelsens och studentkårens arbete samt har
huvudansvaret för kårens Styrelse, Stab och utskott. I Styrelsen ansvarar samt leder Kårordförande
kårens gemensamma möten och ansvarar för arbetsledning för både Styrelse och Stab. Posten har även
huvudsakligt ansvar för organisationens utveckling och strategi. Ordförande representerar kåren i
möten med LiU såsom Universitetsstyrelsen och Studentrådet.
 
 Kårordförande har även ansvar för kårens samarbeten med systerkårerna, såsom LUST och KSÄF
(Kårservice ägarförening). Utöver dessa samarbeten har Ordförande även huvudsakligt ansvar för
Styrelsens arbete med Fullmäktige och Demokratienheten.

 Som kårens ansikte utåt representerar Kårordförande slutligen kåren i officiella evenemang och media.
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 Vice Kårordförande Internt (VKI)

Vice kårordförande Internt har huvudansvaret för StuFFs interna arbete. Detta involverar
förvaltningen av såväl ekonomiska som personella resurser. Den sistnämnda innebär att vara den
presidial som har mest närvaro och i organisationens kontorsnära arbete. I frånvaro av andra
ordinarie arbetsledare är VKI en arbetsledare till övriga poster i- eller under styrelsen.

VKI:s närvaro och översikt av det vardagliga arbetet ger denna den primära rollen som arbetsledare
och beställare till kansliet, där administrativa uppgifter och kårens kommunikation bereds. Denna
arbetsledning innebär att delegera delar av organisationens icke-politiska rutinuppgifter till
administratören och förmedla resultatet av det vardagliga arbetet till kommunikatörerna. VKI är
genom denna arbetsledning slutgiltigt ansvarig för kårens långsiktiga kommunikation. VKI är med
fördel involverad i kårens rekryteringsprocesser där både kansliet och demokratienheten är viktiga
samarbetspartners.

Som samordnare för kårens interna verksamhet och ansvarig för personella resurser ingår det även i
Vice kårordförande Internts arbete att tillsätta- och att i möjlig mån handleda studentrepresentanter.
Detta kan ske i samarbete med studentavdelningen, sektioner- eller LUST.

Vice kårordförande Internt representerar tillsammans med Kårordförande också kåren i många av de
campus- och kontorsnära forum som det kåröverskridande LUST-samarbetet och Studentrådet med
LiU. Vice kårordförande Internt assistera också kårordförande i de många organisationella
förvaltningsfrågor som kontakten med fullmäktige, beredandet av interna möten och organisationella
utvecklingsfrågor.
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 Vice Kårordförande Externt (VKE)

VKE ansvarar för kårens arbete rörande studentpolitik och arbetsliv på nationell nivå. Därigenom
representerar denne kåren i verksamhet som sker utanför Linköpings Universitet, så kallad extern
verksamhet. Postens innehavare är således kårens huvudsaklige kontakt i verksamhet som berör både
Linköpings och Norrköpings kommun, men även Regionen och övriga externa aktörer. Här har VKE
KO till hjälp i utvecklingsarbetet för verksamheten med de närliggande kommunerna i både
sakpolitiska frågor och näringslivsfrågor.

VKE ansvarar för kårens näringslivsverksamhet. Detta inkluderar arbete med ökning av kårens
inkomster från näringslivet samt att utveckla kårens varumärke. Detta kan exempelvis inkludera, utan
att begränsa, kontakt med företag som vill synas på campus i olika former av evenemang, eller företag
som kan bidra med medlemsförmåner.

Då näringslivsverksamheten ligger i nära anslutning till medlemsnytta innehar också VKE
medlemsansvaret. Här arbetar VKE tillsammans med både kommunikatör och producent vid de
medlemsevenemang som kåren anordnar. Härigenom arbetar också posten tillsammans med de andra
kårerna genom LUST-N för att driva näringslivsfrågor på kåröverskridande nivå, vilket kan inkludera
att hitta fler kårgemensamma medlemsförmåner.

Tillsammans med KO arbetar VKE med studentpolitiska frågor på nationell nivå, vilket inkluderar att
vara den huvudsaklige kontakten för flera externa forum - vilket i sin tur inkluderar de
samverkamsforum som kåren har med andra studentkårer. Detta inkluderar också att leda kårens
delegationer till möten med Sveriges Förenade Studentkårer. VKE ansvarar också för att vara kårens
studentpolitiske talesperson gentemot externa aktörer i händelse av KO:s frånvaro. Som presidial
förväntas VKE agera ersättare för sina medpresidialer i interna angelägenheter.
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 Studentavdelningen
Studentavdelningens huvudsakliga syfte är att utveckla och bevaka utbildningskvaliteten samt bevaka
studenternas sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljö– vid utbildning på grund-, avancerad och
forskarnivå på Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. Avdelningen samarbetar också med
Doktorandombudet i frågor som berör forskarstudenter. Studentavdelningen 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. Eftersom flera av de ärenden som
posterna inom Studentavdelningen hanterar kan vara av känsligare art har samtliga poster också
tystnadsplikt för att studenter ska kunna känna sig trygga hos dem.

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.
Studentavdelningen samarbetar med de andra kårernas motsvarigheter genom utskott i LUST.
Studentavdelningen arbetar således nära sektionerna och bistår sektionerna vid frågor, ärenden och
det reguljära sektionsrelaterade arbetet. Var post har på sin sida olika samarbetsforum med olika
motsvarigheter i sektionerna, varför enheten sammanstrålar för att koordinera detta samarbete. Detta
inkluderar exempelvis arbete med sektionsavtalet, där enheten arbetar på gemensam front med
bevakning av hur avtalet följs. samt arbetar för att utveckla sektionssamarbetet.

 Central Utbildningsbevakare (CUB)

Den centrala utbildningsbevakaren har ett huvudansvar för bevakandet av alla utbildningsrelaterade
frågor som kåren bedriver gentemot både den Filosofiska fakulteten och området för
utbildningsvetenskap. Till detta hör att arbetsleda Utbildningsbevakaren för Filosofisk fakultet (UBF)
och Utbildningsbevakaren för Utbildningsvetenskap (UBU) och till dessa delegera arbetsuppgifter.
Arbetet inkluderar att tillsammans med UBF och UBU representera StuFF i fakulteternas styrelser
och kursplanenämnder. CUB är också studenters första kontakt vid utbildningsrelaterade frågor, så
kallade studentärenden. UBF och UBU stöttar CUB i detta arbete.

I posten ingår också att, tillsammans med UBF och UBU, organisera och samordna sektionernas
utbildningsbevakare och genom dessa samla in och förmedla relevant information. Därigenom
driver CUB studentombudsfrågor för de studenter som StuFF representerar vid LiU.

CUB är också kårens representant i LUST-U som består av motsvarigheter från de andra kårerna där
postinnehavaren samarbetar med de andra kårerna för att driva kårgemensamma utbildningspolitiska
frågor.
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Centralt Arbetsmiljöombud (CAMO)

Det Centrala Arbetsmiljöombudet (CAMO) arbetar övergripande som representant för studenternas
fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Detta inkluderar att vara centralt arbetsmiljöombud i
enlighet med arbetsmiljölagen för studenter för campus Valla och campus Norrköping. Härigenom
arbetar CAMO tillsammans med de andra centrala arbetsmiljöombuden hos de andra kårerna för att
på gemensam front driva fakultetsöverskridande arbetsmiljöärenden. Det är också tillsammans med
representanter från de andra kårerna som CAMO sammankallar och genomför möten och
utbildningar för sektionernas arbetsmiljöombud Utöver det kårgemensamma arbetet för CAMO
också en regelbunden kontakt med sektionernas arbetsmiljöombud och stöttar dessa vid behov.
Vidare är CAMO studenters första kontaktperson vid ärenden som berör arbetsmiljöområdet i stort,
så kallade studentärenden. Arbetsuppgifterna inkluderar även att arbeta med strategier och insatser för
psykisk hälsa hos studenter.

CAMO ska också verka för ett utvecklingsarbete i området kring lika villkor. Som del i detta arbete
arbetsleder och samordnar också CAMO eventuell Norrköpingskoordinator och Koordinator för
Internationella Studenter.

 Studiesocialt ansvarig: Mottagning och sektion (SAMS)

Studiesocialt ansvarig: Mottagning och Sektion (SAMS) kan sammanfattas i de tre ansvarsområdena
för mottagning av nya studenter, studiesociala frågor samt kontakt med sektionerna.

Mottagningsansvaret innebär tydligt projektledarskap för kårens mottagningsverksamhet vid båda
terminernas start. En stor del av planerandet och förberedelserna görs genom att arbetsleda
mottagningssamordnare för Linköping (MSL) och mottagningssamordnare för Norrköping (MSN).
Ramarna för mottagningen sätter SAMS tillsammans med LiU och de andra kårerna, oftast genom
samarbetsforumet LUST-S där mottagningspolicyn utvecklas och utvärderas.

Som kårens företrädare i studiesociala frågor deltar SAMS i eventuella möten med studiesociala
aktörer som studiesociala sektionsutskott och föreningar. Ansvaret kan också innebära att företräda
studenters röster gentemot arrangörspartners där Kårservice operativa verksamhet är det tydligaste
exemplet. SAMS deltar även i utredandet av studentärenden som sker i studiesociala situationer.

Som huvudsaklig sektionskontakt överser SAMS samarbetet med sektionerna. Medan
studentavdelningen delegerar mycket av kårens uppdrag i utbildningsbevakning och
arbetsmiljöbevakning till sektionerna ska SAMS ha ett övergripande perspektiv. Detta genom
regelbunden kontakt med framför allt sektionsordförandena men också genom att leda
studentavdelningens arbete med att utveckla och bevaka sektionsavtalet. SAMS företräder kårens stöd
till sektionerna och ska genom sitt arbete främja god organisation och relation.

Ansvaret kan även involvera arrangerandet av vissa av kårens evenemang.
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Stab
 Staben kan bestå av både anställd personal och tillsatta förtroendevalda som arbetar under styrelsen.
Stabens olika förtroendevalda arbetar för att understödja Styrelsens arbete och öka studentnytta.
Staben rekryteras av Valförfararkommittén och tillsätts i regel av styrelsen. Stabsmedlemmar (ej
anställda) kan också tillsättas och avsättas av fullmäktige vid behov. Olikt styrelsen som tillsätts ett
verksamhetsår i taget finns det mer frihet i när stabsmedlemmar tillsätts och vilken längd deras uppdrag
har. Varje Stabsmedlem ansvarar för sitt eget område och förväntas olikt Styrelsen inte ansvara för
övriga Stabsmedlemmars arbetsområden. Som regel arbetar de olika Stabsmedlemmarna på deltid, men
detta kan variera beroende på uppdrag. Som arbetsgivare och arbetsledare hör det till Styrelsens ansvar
att definiera omfattningen på den enskilde Stabmedlemmens uppdrag. Detta utifrån tjänstens
beskrivning i tjänstestruktur och budget.

 

 Administratör

 Administratören är en person anställd av kåren för att bistå Styrelsen i det administrativa arbetet.
Anställningsformen tillåter organisationen att sätta högre kompetenskrav och möjliggör samtidigt att
administratören kan sköta samma rutinuppgifter över flera verksamhetsår. Till skillnad från övrig
stabspersonal representerar administratören inte studenter på någon nivå utan arbetet är strikt
administrativt. Tjänstens arbete är indelat i tre huvudsakliga arbetsområden: ekonomisk hantering av
kårens vardagliga ekonomi, förvaltning av medlemssystemet samt administrativ dokumenthantering.

Kommunikatör (KOM)

Kommunikatören har ansvar för att marknadsföra organisationens arbete på ett välgrundat sätt och
har en tydlig struktur. 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 har också
en viktig rådgivande roll i kontakt med Vice kårordförande internt som är dennas beställare och
främst ansvarig för den långsiktiga marknadsföringsstrategin.

Inom StuFFs kommunikation står KOM för det mer reaktiva arbetet där det gäller att förmedla
organisationens pågående arbete och att besvara- eller förmedla de frågor som kommer in till kåren.
KOM arbetar mycket med rutinuppgifter som handlar om kårens regelbundna kommunikation på
sociala medier, hemsida och mailutskick. Median som produceras är främst i textform och foto.

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 informationsflödet.  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 marknadsföringsmaterial. Kommunikatören är tillsammans med
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kårordförande ansvarig för kontakt med media.

Producent (PRO)

Producenten arbetar tillsammans med Kommunikatören för att förvalta kårens marknadsföringsarbete.
Här ansvarar producenten för produktion av marknadsföringsmaterial, framtagande av grafiskt
material samt uppdatering och underhåll av kårens hemsida. Tillsammans med Kommunikatören och
Vice Kårordförande Externt arbetar också producenten med de många olika event som kåren
handhåller.

Inom StuFFs kommunikation står PRO för det mer proaktiva arbetet där kårens större och mer
oregelbundna kampanjer behöver material för att kunna befrämjas. PRO arbetar mycket i projektform
och står för större digitala marknadsföringsmaterial, design av fysiskt markandsföringsmaterial, men
även större tillskott på hemsidan. Median som produceras kan både vara foto, film, grafiskt material
och text.

Utbildningsbevakare Filosofisk fakultet (UBF)

Tillsammans med CUB arbetar Utbildningsbevakaren för den Filosofiska fakulteten med uppgifter
som berör studenter vid den Filosofiska fakulteten. Detta innebär dels att gå på vissa mötesforum med
universitetet och där representera kåren. UBF bistår CUB i dennes uppgifter rörande de många projekt
och temporära satsningar som uppkommer under verksamhetsåret. Postinnehavaren bistår också CUB
i vissa frågor som studenter kan inkomma med, så kallade studentärenden. UBF kommer som
deltidspost garantera CUB ett aktuellt studentperspektiv då denna förväntas studera inom området
denna bevakar.

Utbildningsbevakare Utbildningsvetenskap (UBU)

Tillsammans med CUB arbetar Utbildningsbevakaren för området för utbildningsvetenskap med
uppgifter som berör studenter vid området för utbildningsvetenskap. Detta innebär dels att gå på vissa
mötesforum med universitetet och där representera kåren. UBU bistår CUB i dennes uppgifter rörande
de många projekt och temporära satsningar som uppkommer under verksamhetsåret. Postinnehavaren
bistår också CUB i vissa frågor som studenter kan inkomma med, så kallade studentärenden. UBU
kommer som deltidspost garantera CUB ett aktuellt studentperspektiv då denna förväntas studera
inom området denna bevakar.
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Koordinator för Internationella Studenter (KIS)

Uppdraget som Koordinator för Internationella Studenter innebär en koordinerande roll gentemot de
många internationella föreningar och studenter som finns på universitetet. Detta innebär dels att
representera kåren i internationella frågor gentemot universitetet, dels att samarbeta med de
internationella organisationer som har sin verksamhet i koppling till universitetet. Postinnehavaren
arbetar även med att främja internationella studenters utbildning rörande deras rättigheter och
skyldigheter som definierat av LiU. Uppdraget innebär också viss hantering av frågor som inkommer
från internationella studenter, så kallade studentärenden. Uppdraget kan också innebära översättning av
viss information som är relevant för internationella studenter. CAMO är KIS huvudsaklige kontakt i
Styrelsen.

Norrköpingskoordinator (NK)

Uppdraget som Norrköpingskoordinator innebär i huvudsak att utveckla kårens närvaro och
verksamhet på campus Norrköping. Detta kan innebära att representera kåren i vissa
norrköpingscentrerade mötesforum med LiU. Norrköpingskoordinatorn kan också arbeta med att
samla in och redovisa de många studentpolitiska åsikter som Norrköpingsstudenterna har, vilket i sin
tur kan innebära att svara och hantera vissa frågor som inkommer från studenter, så kallade
studentärenden. Detta kan också innebära att vara adjungerad på vissa av de mötesforum som kåren
redan har med norrköpingsstudenter. Uppdraget innebär också att utreda möjligheter och potential för
ett mer aktivt studentliv i Norrköping, där postinnehavaren med fördel kan koordinera med både
universitetet och kommunen i detta utvecklingsarbete. NK samarbetar med fördel med
Mottagningssamordnaren i Norrköping under dennes verksamhet i arbetet med
norrköpingsstudenterna. CAMO är NK:s huvudsaklige kontakt i Styrelsen.

Mottagningssamordnare Linköping (MSL)

Uppdraget som Mottagningssamordnare innebär att ha en övergripande insyn kring
mottagningsverksamheten på Linköpings universitet. MSL arbetar tillsammans med SAMS för att
koordinera den mängd olika uppgifter som denna verksamhet innebär. Detta inkluderar diverse möten
med mottagningsarrangörerna i olika skeden under arbetet inför mottagningsverksamheten i
koordinerande syfte. Arbetet inkluderar även att efter mottagningsperioden är över att koordinera det
efterarbete som kvarstår. Till skillnad från övrig Stab tillsätts MSL med fördel på kalenderårsbasis i
stället för verksamhetsårsbasis.

Mottagningssamordnare Norrköping (MSN)

Uppdraget som Mottagningssamordnare innebär att ha en övergripande insyn kring
mottagningsverksamheten på Linköpings universitet. MSN arbetar tillsammans med SAMS för att
koordinera den mängd olika uppgifter som denna verksamhet innebär. Detta inkluderar diverse möten
med mottagningsarrangörerna i olika skeden under arbetet inför mottagningsverksamheten i
koordinerande syfte. Arbetet inkluderar även att efter mottagningsperioden är över att koordinera det
efterarbete som kvarstår. Till skillnad från övrig Stab tillsätts MSN med fördel på kalenderårsbasis i
stället för verksamhetsårsbasis.
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Bilaga 1

Listförteckning av Enheter
För ytterligare förtydligande kring hur de olika styrelse- och stabsposterna kan interagera med varandra
finns nedan en förteckning av olika former av så kallade ”enheter”. Enhet definieras här som en grupp
poster som har ett tydligt enskilt gemensamt ansvarsområde. Listan ger således benämningar på
potentiella samarbetsytor, där vissa förväntas nyttjas mer än andra. Enheter behöver inte ha officiella
mötesforum och kan etableras efter behov.

Kansliet

● Arbetsledd av VKI
● Består av Administratör, Producent och Kommunikatör.
● Kännetecknas av att dessa har minst behov av att vara studenter

Norrköpingsenheten

● Består av Norrköpingskoordinatorn och Mottagningssamordnare Norrköping.
● Kännetecknas av att de är huvudsakligen verksamma på Campus Norrköping.

Lika villkorsenheten

● Består av CAMO och SAMS
● Kännetecknas av att de samarbetar kring olika frågor rörande Lika villkor

Studentrepresentationsenheten

● Arbetsledd av VKI
● Består av VKI, Administratör och Studentavdelningen
● Kännetecknas av att de samarbetar kring tillsättandet av Studentrepresentanter.

Mottagningsenheten

● Arbetsledd av SAMS.
● Består av SAMS, MSL och MSN
● Kännetecknas av samarbete kring mottagningsverksamheten

Studentpolitikenheten

● Består av VKE och KO.
● Kännetecknas av drivning av studentpolitik på nationell nivå.

Kommunikationsenheten

● Består av PRO och KOM.
● Kännetecknas av arbete kring kårens kommunikativa arbete.

Utbildningsenheten

● Arbetsledd av CUB.
● Består av UBF och UBU.
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● Kännetecknas av arbete kring utbildningsbevakning.
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Proposition om vissa förändringar i Tjänstestruktur för 
verksamhetsåret 2022–2023  
Propositionen utgår från att Fullmäktige godkänner den av styrelsen föreslagen tjänstestruktur. 

I arbetet med nästkommande verksamhetsårs tjänstestruktur har det kommit blivit tydligt att vissa av 
de förändringar som sker till nästa verksamhetsår nödvändigt bör implementeras omgående. 

I och med entledigandet av heltidskommunikatör pekar förutsättningarna mot att redan innevarande 
verksamhetsår rekrytera deltidskommunikatörer för vårterminen då en heltidare för ett 
halvårsuppdrag är orealistiskt. 

Vidare Styrelsen sedan tidigare tillsatt en projektanställning för administratörsutredningen som 
planeras arbeta även under våren – vilket har resulterat i flera av de administrativa uppgifter som 
MSA innehar har kunnat delegeras, där MSA nu haft möjlighet att fokusera på andra projekt.  

Det finns också en fördel i att Styrelsen redan till våren kan börja implementera de nya titlarna i flera 
forum för att göra överlämningen till nästkommande verksamhetsår mer smärtfri. Styrelsen kan på 
så vis redan nu börja implementera vissa förändringar för att förbereda inför nästkommande 
styrelse. Särskilt relevant är detta i ett konkretiserande syfte rörande en ny arbetsfördelning mellan 
vissa poster. 

Förändringen är som störst på posten som Medlems- och Studentrepresentantansvarig, eftersom 
posten som sådan inte existerar i nästkommande tjänstestruktur. Studentrepresentantansvaret har i 
stället delegerats till Vice Kårordförande Internt som i sin tur tar hjälp av både Studentavdelningen 
och Administratören i detta arbete. Sålunda förvandlas MSA till en Vice Kårordförandepost som 
kan fokusera på externa samarbeten samt medlemsevenemang. Förändringen till en presidial är 
huvudsakligen av politiska anledningar. Verkligheten är som sådan att en Vice Kårordförande tas på 
betydligt större allvar av externa organisationer, både i politiska liksom näringslivssammanhang.  
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Sammanfattning 

Styrelsen föreslår att göra en delvis övergång till nästa års tjänstestruktur givet att den går igenom så 
som styrelsen lagt fram den. Den delvisa övergången innebär att börja bruka de nya titlarna för att 
göra rekryteringen till dessa lättare. Vissa förflyttningar av ansvarsområden kan också påbörjas. 
Arvodesnivåer för styrelseledamöter berör ej. 

 

Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

 

● Ge Studentombud: Arbetsmiljö och Lika villkor tillåtelse att använda den nya titeln Centralt 
Arbetsmiljöombud i relevanta kontexter  

● Byta titeln på nuvarande Vice Kårordförande till den nya titeln Vice Kårordförande Internt 

● Tillåta kandidatur till vice kårordförande Externt redan 22/23 givet att Medlems- och 
representantsansvarig entledigas. 

● Ge styrelsen rätt att tillsätta två deltidskommunikatörer och arvodera dessa med 5 500 kr / 
månaden. 

● Ge stryelsen rätt att tillsätta Norrköpingskoordinator och Koordinator för internationella 
studenter och arvoderas dessa med 5 500 kr / månaden. 

● Ge styrelsen rätt att fortsätta erbjuda administratörstjänsten som av styrelsen förtroendevald 
(ej anställd ännu) för upp till 50% av ett heltidsarvode. 

● Ge Styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Max Björklund, vice kårordförande 2022–2023  
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Max I. Björklund (28 nov 2022 10:55 GMT+1)
Max I. Björklund

MN
MN

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://adobecancelledaccountschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG


 

 

 
 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 31 oktober 2022 

 

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

 
  
 

 

 

Proposition för fastställande av arvodesnivåer 23/24 

I samma syfte att sätta tjänstestruktur så tidigt som möjligt bör också arvodesnivåer göra detsamma. 
Detta för att underlätta beredningen av rekryteringsmaterial. Dock innehåller uträkningarna för 
arvode en del oklarheter och arvodena är därför satta defensivt. Dessa defensivt satta arvoden 
föreslås sättas som preliminära arvodesnivåer för att eventuellt höjas på kommande sammanträde 
när oklarheter utretts. 

Uträkning till grund för arvodesnivåer 

Uträkningarna i tabellen nedan berör föreslagen tjänstestrukturs arvodesnivåer för både styrelse och 
stab. Kolumnerna innehåller summan för varje posts årsarvode inklusive arbetsgivaravgift. Sista 
kolumnen för månadsarvode är förstås utan arbetsgivaravgift inräknat utan representerar vad den 
enskilda posten får ut i genomsnittligt månadsarvode före inkomstskatt. 
 
Notera följande: 

● Styrelseledamöter budgeteras för mer än 12 månader då de också ska ha lön under 
överlämningsveckorna innan deras verksamhetsår börjar 

● Kårordförande och Centralt Utbildningsombud har högre arvode då de får bonusar från att 
sitta i arvoderade styrelser och nämnder. Dessa är strängt villkorade och svåra att jämna ut 
på ett rättvist sätt. 

● MS Linköping och Norrköping får uppdragsarvode och betalas inte en gång i månaden utan 
en gång i terminen 

● Administratör vid anställning beräknas ha högre arbetsgivaravgift än de förtroendevalda. 

● Heltidarna i styrelsen nästa verksamhetsår beräknas behålla liknande arvode (18 375 kr) som 
innevarande år (18 112 kr). Detta ger att 23/24 har 35% av 2023 prisbasbelopp, medan 
22/23 har 37.5% av 2022 prisbasbelopp. 
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Post Konto 
styrelse 

Konto 
studrep 

Konto 
Mottagning 

Konto 
Extern 

Månads-
arvode 

Kårordförande 306 685 36 798   20 580 

V. Kårordförande In 306 685    18 375 

V. Kårordförande Ex 306 685    18 375 

C Utbildningsbev. 306 685 23 656   19 792 

C Arbetsmiljöo. 306 685    18 375 

Studiesoc. M&S 306 685    18 375 

      

Administratör 327 600    17 500 

Kommunikatör 86 737    5 500 

Producent 86 737    5 500 

MS Linköping   52 568  3 333 

MS Norrköping   39 426  2 500 

Koord. Internat. Stud.    86 737 5 500 

Nkpg. Koord    86 737 5 500 

UB FilFak 63 082 23 656   5 500 

UB Utbildningsvet. 63 082 23 656   5 500 

      

Arvode 23/24 1 604 813     

Soc. Avgift 23/24 546 147     

Total 23/24 2 15 0959     

      

Arvode 22/23 1 865 659     

Soc. Avgift 22/23 587 682     
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Total 22/23 2 453 341     

      

Skillnad Arvode + 260 847     

Skillnad Avgift + 41 535     

Skillnad Total + 302 382     

 
Nuvarande lösning ger alltså 300 000 i inbesparade arvodeskostnader jämfört med innevarande år. 
Detta på grund av: 

● Tidigare arbetsgivaravgift har varit något överskattad, detta behöver utredas närmare dock. 

● Deltidstjänster mer ekonomiskt effektiva. 

● I fallet med deltids-utbildningsansvariga är det lättare att skriva in separat arvode från 
studentrepresentantsuppdrag (externt styrelse- och nämndarvode) i totalarvodet. Således 
behöver inte hela arvodet plockas från den gamla styrelsens arvodeskonto. 

● Två deltidsposter förväntas få extern finansiering. 
 
 
Samtidigt som dessa 300 000 i inbesparade kostnader bör utredas i sin säkerhet finns det alternativ 
vad dessa besparingar kan gå till: 

● Täcka upp för nuvarande budgetunderskott 

● Förstärka arvodena för demokratienheten 

● Förstärka budgeten för profilkläder så vi kan försäkra om att alla deltidare får profilkläder att 
synas i 

● Förstärka budgeten för arbetsverktyg för att kunna tillgodose alla deltidare med dessa 

● Förstärka budgeten för gruppaktiviteter och förmåner för att ytterligare uppmuntra 
engagemang i kåren, både som hel- och deltidare. 

● Förbättra arvodet för styrelsen. 
 
Föreslås ändå ta 12 800 kr från överskottet och ge till höjt arvode för demokratienheten då den 
föreslagna tjänstestrukturen för 23/24 förutsätter detta. 
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Post HT VT Rörlig Total 

Talman 4 000 4 000 5 000 13 000 

Vice Talman 3 500 3 500  7 000 

Sekreterare / 
Vice sekreterare 

0 0 10 000 10 000 

Valförfarandekom. 
Ledamot 1 

2 000 4 000  6 000 

Valförfarandekom. 
Ledamot 2 

2 000 4 000  6 000 

Total    45 600 

     

Arvoden 22/23    32 800 

 
 

● Talman går alltså från  
1500kr / termin och 500kr / möte till 
4000kr / termin och 500kr / möte 

● Vice talman hade tidigare enbart  
500kr / möte (när den vikarierar för ordinarie)  
och föreslås nu ha 
3500kr / termin och 500kr / möte (när den vikarierar för ordinarie) 

● Sekreterare och vice sekreterare hade tidigare 
700kr / möte som den sekreterar och föreslås nu ha 
1000kr / möte som den sekreterar 

● Valförfarandeledamot hade förut 
2000kr / termin som valberedningsledamot och 2000kr / termin som valrådsledamot 
och föreslås i stället ha 
2000 kr / hösttermin och 4000kr / vårtermin 
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Preliminära arvodesnivåer 23/24 

Styrelsen 

 
Kårordförande:     18 375 kr / månad 
 Universitetstyrelsearvode   14 000 kr / termin 
Vice kårordförande Internt:    18 375 kr / månad 
Vice kårordförande Externt:   18 375 kr / månad 
Central Utbildningsbevakare:   18 375 kr / månad 
 Styrelsen för FilFak:    3 000 kr / termin 
 Styrelsen för FilFak    1 000 kr / möte 
 Kursplanenämnd FilFak   1 500 kr / termin 
 Kursplanenämnd FilFak   500 kr / möte 
 Styrelsen för UV:    3 000 kr / termin 
 Styrelsen för UV:    1 000 kr / möte 
 Kursplanenämnd UV:    1 500 kr / termin 
 Kursplanenämnd UV:    500  kr / möte 
Centralt Arbetsmiljöombud:   18 375 kr / månad 
Studiesocialt ansvarig: Mottagning & Sektion: 18 375 kr / månad 

Stab 

 
Administratör (lön):    17 500 kr / månad 
Kommunikatör:    5 500 kr / månad 
Producent:     5 500 kr / månad 
Mottagningssamordnare Linköping:  20 000 kr / termin 
Mottagningssamordnare Norrköping:  15 000 kr / termin 
Norrköpingkoordinator:   5 500 kr / månad 
Koordinator för Internationella studenter: 5 500 kr / månad 
Utbildningsbevakare FilFak:   3 900 kr / månad 
 Styrelsen för FilFak:    3 000 kr / termin 
 Styrelsen för FilFak    1 000 kr / möte 
 Kursplanenämnd FilFak   1 500 kr / termin 
 Kursplanenämnd FilFak   500 kr / möte 
Utbildningsbevakare UV:   3 900 kr / månad 
 Styrelsen för UV:    3 000 kr / termin 
 Styrelsen för UV:    1 000 kr / möte 
 Kursplanenämnd UV:    1 500 kr / termin 
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 Kursplanenämnd UV:    500  kr / möte 

Demokratienheten 

 
Talman       4 000 kr / termin 
 Mötesarvode agerande talman:    500 kr / möte 
Vice talman:      3 500 kr / termin 
 Mötesarvode agerande talman:    500 kr / möte 
Sekreterare:      0 kr / termin 
 Mötesarvode agerande sekreterare:   1 000 kr / möte 
Vice sekreterare:     0 kr / termin 
 Mötesarvode agerande sekreterare:   1 000 kr / möte 
Valförfarandekommittéledamot: 
 Terminsarvode höst:     2 000 kr 
 Terminsarvode vår:     4 000 kr 
Sakrevisor:      2 000 kr 
 

Propositionsinnehåll 

 
Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

● Fastställa arvodesnivåer för styrelsen enligt specificerat under rubriken ”Preliminära 
arvodesnivåer” 23/24 

● Fastställa arvodesnivåer för stab enligt specificerat under rubriken ”Preliminära 
arvodesnivåer” 23/24 

● Fastställa arvodesnivåer för demokratienheten enligt specificerat under rubriken 
”Preliminära arvodesnivåer” 23/24 

● Ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten- eller behovet av justerade arvode till nästa 
fullmäktigesammanträde 

● Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar. 

 

_______________ 

Styrelsen genom Max, vice kårordförande 2022/2023 
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Max I. Björklund (28 nov 2022 10:55 GMT+1)
Max I. Björklund
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Proposition för höjd budget fullmäktige 

I samråd med fullmäktige har profilkläder inhandlats till pris som överstiger budgeten. 
Beställningen för profilkläderna uppgick till 17 000 kr vilket överstiger detaljbudget med 5 000 kr. 
 

Propositionsinnehåll 

 
Därför föreslås Fullmäktige besluta att: 

● Höja budgeten för Fullmäktige 22/23 med 5 000 kr. 

 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Max, vice kårordförande 2022/2023 
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Proposition för godkännande av mottagningspolicy  

 

Inför kommande mottagning ska förslag på en mottagningspolicy läggas fram. Mot bakgrund av 

detta lägger StuFF genom det kåröverskridande utskottet LUST-S fram en mottagningspolicy med 

reviderat innehåll från föregående år till fullmäktige. 

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Godkänna förslaget på bifogad mottagningspolicy 

• Ge Elliott Larsson rätt till redaktionella ändringar. 

_______________ 

Styrelsen genom Elliott Larsson, Studiesocialt ansvarig, StuFF 22/23 
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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.

Text som ska tas bort

Text som ska läggas till/ vara kvar

Mikaela Alexanderson
Studiesocialt ansvarig
Consensus

Ingrid Rylander
Studiesocialt ansvarig
LinTek

Elliott Larsson
Studiesocialt ansvarig
StuFF
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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.

1.3 Mottagningsperiodens omfattning

En mottagningsperiod Mottagningsperioden innebär det tidsspann då någon arrangör bedriver sin

mottagningsverksamhet. Mottagningsverksamheten måste vara godkänd av studentkåren.

Mottagningsperioden äger rum i samband med varje terminsstart och sträcker sig från det att den

första arrangören påbörjat sin mottagningsverksamhet tills att den sista arrangören har avslutat sin

mottagningsverksamhet, mottagningsperiod oavsett kårtillhörighet.

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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Alla aktörer under mottagningsverksamheten ska följa mottagningspolicyn gentemot varenda

nyantagen student på Linköpings universitet oavsett kårtillhörighet under hela mottagningsperioden.
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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 mottagningsverksamheten

vid Linköpings universitet 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 allvaret av studier vid ett universitet.

universitetsstudiernas allvar.

Aktörerna är:

● Studentkårer

● Arrangörer av mottagningsverksamhet

● Faddrar

● Skådespelare

● Godkända utomstående aktörer

En person som inte faller in under ovan nämnda aktörer får ej medverka i mottagningsverksamheten.

2.1 Studentkårer

Studentkårerna ansvarar för mottagningen gentemot Linköpings universitet. Kårernas huvudsakliga

uppgift är att samordna och koordinera de olika arrangörernas mottagningsverksamhet

mottagningsverksamheterna hos de olika arrangörerna, samt tillse att innehållet i de olika

mottagningarna 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 förutsättningarna för

planeringen av mottagningen mottagningsplanerandets förutsättningar. I vissa detaljfall kan då dessa

förutsättningar väga tyngre än det här dokumentet.

2.1.1 Studentkårerna 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 börjar och slutar.

● Se till att representanter för de olika arrangörerna samordnar sina verksamheter.

● Ansvara för att utvärdering av mottagningspolicyn sker.

● Upprätta samarbetsavtal med arrangörer samt fadderkontrakt.
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● Meddela eventuell förändring av färg på nykterfaddertröjor till alla arrangörer av

mottagningsverksamheten 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.  Som arrangör av mottagnings-

verksamheten tar du även på dig rollen som fadder.

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 skådespelare avsnitt 2.4 Skådespelare.

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 samråd

samarbete med Studenthälsan.

● Inte genomföra verksamhet under mottagningen Inte under mottagningen genomföra som

uppfattas som kränkande, trakasserande eller diskriminerande för varken faddrar eller

nyantagna studenter.

● Vara förebilder för såväl faddrar som nyantagna studenter.

● 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 avsnitt

2.4.4.

● Se till att aktiviteter som genomförs på allmän plats skapar 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.

● Redovisa aktiviteter, budget, gyckel2, grafiskt material3 etc. till ansvarig på studentkåren för

godkännande. 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

3 Exempel på detta är Nolleboken, idolkort och märken.

2 Gyckel är ett humoristiskt framträdande eller upptåg som kan innefatta t.ex. sång, film eller dans.
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● Utöver dessa åtaganden även följa de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar. (Se 2.3
Faddrar)

2.3 Faddrar

Faddrar arbetar 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.

● Skriva under och följa respektive kårs fadderkontrakt. Vid brott mot fadderkontraktet vara

införstådd med på och följa de konsekvenser det leder till.

● Aktörer får ej förtära alkohol starkare än 5,2 volymprocent med undantag för de enheter som

arrangören fått särskilt tillstånd för från studentkåren.

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

maktposition.

● Inte utnyttja sin maktposition gentemot andra aktörer, studenter och utomstående parter,

samt behandla dessa med respekt.

● 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, utbildningar med koppling till andra fakulteter,

studenter på andra lärosäten, studentkårerna, universitetets anställda, utbildningar och

kurser samt studentföreningar.

● 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.

● 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.
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● Tydliggöra sitt fadderskap genom klädsel och/eller accessoarer enligt ansvarig arrangörs och

kårs direktiv. Fadderarmbandet ska bäras under hela mottagningsperioden. Faddermärket

rekommenderas att bäras på overall (eller dylikt) men är inte ett krav.

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. Godkänns ej karaktär, namn,

framförande och avslöjande får de inte användas. 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.

● 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 berörd arrangörs

mottagningsstart, undantag kan ges vid särskilda skäl.
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● 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.

2.5 Godkända utomstående aktörer

En utomstående aktör är en person eller organisation som medverkar på mottagningen men som

inte har en koppling till mottagningsverksamheten. Dessa kan vara exempelvis företags- eller

föreningsrepresentanter som inte är en fadder. En utomstående aktör ska godkännas av ansvarig kår.

Mottagningsarrangörerna för den aktivitet där en utomstående aktör medverkar ansvarar för att

samtliga medverkande är införstådda i och följer mottagningspolicyn.
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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 pennalism4 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

andra arrangemang. Frågor angående tillträde till aktiviteter under mottagningsperioden ställs till

ansvarig för mottagningen på studentkåren. För mer information se bilaga 1. Samtliga aktörer under

mottagningen ska följa nedanstående regler för alkohol5.

Icke förskrivna narkotiska preparat får ej förekomma under några omständigheter.

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.

5 Alkohollag (2010:1622) 1:a kapitlet, 5 §: ” Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25
volymprocent…”

4 Det vill säga all form av kamratförtryck och översitteri, men även kränkning, diskriminering, trakasserier mm
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● 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.

● Utöver dessa åtaganden även följa de åtaganden som ställs på övriga faddrar.

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. Detta kräver att faddrar ska hantera alkoholen på ett

förståndigt sätt och undvika högre berusningsgrader.

● Aktörer får ej förtära alkohol starkare än 5,2 volymprocent med undantag för de enheter som

arrangören fått särskilt tillstånd för från studentkåren.

● Faddrar får ej förtära blanddrink6 oavsett om arrangör eller extern part står för utskänkning

av alkohol.

● Ingen alkoholhets eller annan uppmuntran till alkoholkonsumtion får förekomma. Vid minsta

oklarhet kontakta ansvarig på studentkåren. Exempel på alkoholhets eller uppmuntran till

alkoholkonsumtion:

o Lambo

o Marknadsföra alkohol

o Initiering av dryckesspel eller utmaningar

o Glorifierande av fylla och att vara bakis

● Faddrar får inte köpa ut till, skänka bort eller ta emot alkohol från nyantagna studenter.

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.7

Mottagningsarrangören ansvarar för att det finns rätt antal nykterfaddrar till sina nyantagna

studenter under sina planerade alkoholevent.

● 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 framgå som ett gott exempel på hur man kan delta nyktert på en aktivitet

med alkohol. Utöver detta innehar inte nykterfaddrar något ytterligare ansvar än det som

anges under avsnitt 2.3.1 Faddrar åtar sig att.

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.

7 Förtydligande: På arrangemang med under 40 nyantagna studenter krävs 2 nykterfaddrar. Vid 40 eller fler krävs 3,
vid 60 eller fler krävs 4, etcetera.

6 Förtydligande: Med blanddrink menas bland annat alkoholhaltiga drinkar, groggar och fulvin.
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● 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 inte även vid arrangemang där extern part står för utskänkning av alkohol.

● I de fall som arrangörerna själva serverar eller säljer blanddrinkar till de nyantagna

studenterna krävs särskilt tillstånd från studentkåren. Detta omfattar alla typer av

blanddrinkar, även blanddrink avsedd att vara under 5,2 volymprocent.

3.3 Avstängning

Aktörer som inte följer denna policy kan komma att bli avstängda från att delta på aktiviteter under

mottagsperioden. Detta inkluderar alla typer av aktörer, inklusive de nyantagna studenterna.

Beslut om avstängning görs av ansvarig kontaktperson inom respektive studentkår.
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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.

● Erbjuda en variation av aktiviteter för att möjliggöra samtliga nyantagna studenters

medverkan (Läs mer i avsnittet 3.1 Lika villkor).

● 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.

Godkänns ej uppdragsbeskrivningen får de inte genomföras.

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.

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.

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 3.2 Alkohol och andra droger.
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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. Temat och budskapet i arrangörens gyckel bör vara varierande.

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 3.1 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.

4.5 Marknadsföring och sociala medier

Marknadsföring som görs av aktörer inför och under mottagningen som riktar sig mot de nyantagna

studenterna ska följa denna policy. Detta inkluderar all typ av fysisk och digital marknadsföring.

Exempel på detta kan vara presentation av aktör eller organisation samt specifik marknadsföring för

ett event som sker under mottagningsperioden. Vid oklarheter kontakta ansvarig på studentkåren.

4.65 Gåvor och mutor

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

inga omständigheter förekomma som muta eller gåva. Kreativitet och uppfinningsrikedom bör

uppmuntras.
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Bilaga 1 - Handlingsplan

minderårig nyantagen student

Inför mottagningsperioden bör arrangör:

Per telefon kontakta den nyantagna studenten och välkomna hen till sin plats på LiU, i samband med

detta bör även information om mottagningen förmedlas. Var informativ i språket då det är viktigt att

den nyantagna studenter är införstådd, dock viktigt att det sker på ett lättsamt och positivt sätt för

att personen ska känna sig välkommen och inte som en belastning. Tydliggör att faddrarna kommer

göra vad de kan för att underlätta situationen.

Nedanstående punkter bör lyftas under samtalet;

● Förklara att det finns en mottagningspolicy som alla aktörer på LiU ska förhålla sig till under

mottagningsperioden. Denna inkluderar bland annat reglering av alkoholkonsumtion baserat

på bland annat svensk alkohollag.

● Förtydliga att detta innebär att personer under 18 år inte får dricka alkohol.

● Detta innebär att den nyantagna studenten kommer att ha en fadder med sig i samband med

alkoholevent som ser till att lagen och mottagningspolicyn följs.

● En del av detta är att den nyantagna studenten kan komma att bli introducerad för vakter och

barpersonal precis innan varje alkoholevent börjar, alltså kommer den nyantagna studenten

och faddern vara själva tillsammans med personalen utan några andra gäster.

● Detta gäller alla alkoholevent under mottagningsperioden, exempelvis sittningar och

nattklubbar.

Under samtalet ska även målsmans godkännande samt underskrift efterfrågas av målsman (fungerar

att skrivas och skickas som en bild). Detta för att den nyantagna studenten enligt lag fortfarande är

målsmans ansvar. Nedan följer vad som ska ingå i detta godkännande samt ett exempel på hur det

kan utformas:

● Fullständigt namn på målsman och minderårig nyantagen student.

● Telefonnummer till målsman

● Personnr för den nyantagna studenten (inklusive fyra sista)

● Underskrift av målsman

● Datum & Plats

Exempel:

Jag [MÅLSMAN] intygar att min son/dotter [Nyantagen student] (Nyantagen students

personnummer) har min tillåtelse att deltaga i alkoholevent under mottagningsperioden vid

Linköpings universitet.

Telefonnummer

Underskrift, datum & plats

15
J K EL

EL
FL
FL

MN
MN

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://adobecancelledaccountschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG


13-10-2022

Under mottagningsperioden, i samband med eventen:

Några dagar innan varje alkoholevent där den minderåriga studenten ska delta, hör av er till ansvarig

person för eventet eller ansvarig person för lokalen (Driftchef, Hoben-General eller liknande) och

meddela att det kommer finnas en minderårig gäst, men att ni kommer ha punktmarkeringsfaddrar8

som håller koll. Kom överens med ansvarig person om hur ni ska gå tillväga under kvällen. Den som

är ansvarig för kvällen har rätt att ge den minderåriga nyantagna studenten ett särskilt armband eller

annan markering för att underlätta för personalen.

Exempel:

Om eventet öppnar kl 22 och vaktgenomgång sker kl 21 så bör Nollan visas upp ca 21.50. Detta bör

ske på ett diskret sätt men samtidigt så att alla berörda förstår vad det handlar om.

När punktmarkeringsfaddern kommer till festen med den nyantagna studenten uppsöker

punktmarkeringsfaddern anvisad person (kan vara dagsansvarig, vaktchef eller alkoholansvarig för

eventet). Denna personen visar runt punktmarkeringsfadder och den nyantagna studenten till alla

barer och vakter, för att säkerställa att personalen vet vem den minderåriga studenten är och hur den

ser ut.

I största möjliga mån:

Punktmarkeringsfadder tillsammans med den minderåriga nyantagna studenten presenteras innan

eventet börjar till vakter och barpersonal. Detta bör ske mellan vaktgenomgång och festens start.

Välj punktmarkeringsfadder som är en ansvarstagande person, denna kan med fördel kan ha en

utåtriktad/charmig personlighet för att skapa en positiv miljö. Det kan även vara av trygghet att

denna är av samma identifierade kön. Det är bra om det inte alltid är samma fadder som är

punktmarkeringsfadder, utan rotera uppdraget då detta är ett ytterligare ansvar utöver det gemene

ansvar som fadder.

Uppföljning och utvärdering efter eventet:

Efter varje alkoholevent som den minderåriga nyantagna studenten deltagit på bör ett utvärdering

ske. Denna bör göras av en annan fadder än den som har varit eller ska vara  punktmarkeringsfadder

för att den nyantagna studenten ska känna att den kan tala fritt. I denna utvärdering kan följande

punkter tas upp;

● Hur kändes festen/eventet, är det något som borde ändras på?

● Kände den nyantagna studenten sig utpekad?

● Kände den nyantagna studenten sig förföljd ur ett negativt perspektiv?

● Vad kan förbättras?

● Hur vill den nyantagna studenten att punktmarkeringsfaddern ska bete sig? (Hålla avstånd

eller vara mer som en vän?)

8 En punktmarkeringsfadder är en fadder som följer den minderåriga nyantagna studenten under hela alkoholeventet
och inte släpper den nyantagna studenten ur sin syn. Punktmarkeringsfaddern är alltid nykter.
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Tänk på

Faddrar och universitetet har ingen rätt att följa efter nyantagna studenter utanför planerade event

och om den nyantagna studenten dricker då är det utanför aktörernas makt och ansvar. Det är viktigt

att punktmarkeringsfaddern är nykter under hela arbetspasset.

Vad gör man om minderåriga nyantagna studenten kommer berusad till

ett eventet?

Om en minderårig nyantagen student dyker upp berusad eller påverkad bör denne avvisas, eftersom

arrangören kan antas ha serverat den minderåriga nyantagna studenten om kontroll skulle ske från

exempelvis alkoholhandläggare eller polisen. Arrangören riskerar då att bli av med sitt

serveringstillstånd.

Gör detta klart för den nyantagna studenten innan mottagningsperioden och påminn under.

17
J K EL

EL
FL
FL

MN
MN

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG
https://adobecancelledaccountschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAawzHJ7bXrq3KmkoHAjVIqjTygNsSb3YG


Nominering SUU 

Vi har valt att nominera Gottfrid Silverek till SUU. Gottfrid har tidigare varit verksam som 

utskottsmedlem inom Internationella relationer vilket är ett utskott inom lärarsektionen. Året 

därefter var han verksam som ordförande i samma organisation. Där har han arbetat med 

budgetering, material, ansvar, grupparbete och anpassning. Han har även suttit som styrelsemedlem 

för lärarsektionens styrelse och varit studentrepresentant för internationaliseringsnämnden. 

Vi tror att Gottfrid skulle vara en bra SUU utifrån hans erfarenheter inom sitt studiesociala arbete. 

Han verkar prioritera uppgifter väl och har en tydlig plan för sitt arbete.  
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 31 oktober 2022 

 

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

 
  
 

 

 

Diskussionsunderlag sittande valberedningens förmåner 

 

Sittande valberedning som under ett ordinarie verksamhetsår inte hade börjat arbeta förrän sent 
under hösten med att rekrytera kommande styrelse, har visat oerhört engagemang under 
verksamhetsåret. 

Styrelsen vittnar om att valberedningen varit väldigt tillgänglig och hjälpsam i situationen med 
tillsättandet av sittande styrelses vakanser och vikarieposter, vilka under nuvarande verksamhetsår 
varit många. Valberedningen har underlättat arbetet för styrelsen genom att vara kontaktsökande och 
flexibla i både rekryteringsfrågor samt i utvärderandet av utskottets funktion och framtid. 

Om även fullmäktige upplever att sittande valberednings engagemang tydligt överstiger uppdragets 
förväntan önskar styrelsen att denna diskuterar nuvarande uppdrags ersättning. Vill inte fullmäktige 
justera arvode kan även fråga om presentkort vara lämplig. 

 

Styrelsen, genom Max Björklund 

 

 

_____________________ 
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Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

Linköping den 1 november 2022 

 
StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

  

 

 

 

Diskussionsunderlag förebyggande av stadgebrott ny tjänstestruktur 

 

Enligt stadga §6.4 Sammansättning: 
 
Styrelsen består av ordförande, en till två vice ordförande samt ytterligare tre till tio ledamöter. Presidiet ska bestå av 
mindre än hälften av styrelsens ledamöter. 

Den av styrelsen föreslagna tjänstestruktur föreslår 3 presidialer och 3 icke-presidialer och bryter 
således mot stadgan. Styrelsen önskar att fullmäktige tar ställning till de två alternativ som läggs 
fram: 

 

1. Ändra stadgan för att passa den nya tjänstestrukturen. Styrelsen förstår att skrivelsen finns 
till för att ett samlat presidium inte ska kunna styra styrelsens beslut utan att icke-presidialer 
ska få chansen att säga till om något. Eftersom att stadgan ändå planeras revideras under 
innevarande verksamhetsår föreslås alltså att vi tar bort denna skrivelse. Ett förslag på 
säkerhetsåtgärd som kan införas istället är en skrivelse om att “ifall samtliga 
styrelseledamöter som inte är presidialer är överens har dessa gemensam vetorätt”. Således 
kan dessa blockera presidiumet i frågor som presidiet står mot de övriga ledamöterna. 

2. Likt många styrelser, bland annat LinTeks och Consensus, tillåta “externa ledamöter” att 
väljas av fullmäktige till styrelsen. Detta är alltså styrelseledamöter utan någon speciell post 
och oftast ett väldigt lågt terminarvode. Deras ända jobb är att tycka till i styrelsemöten. 
Exempel lyfts att detta kan vara 1, 2, eller 3 poster som “studerande ledamot” och ge 
styrelsen inflytandet och perspektivet av någon som faktiskt studerar under verksamhetsåret. 
Ett annat alternativ som lyfts är att en fullmäktigerepresentant skulle kunnas väljas till detta, 
även om även detta skulle kräva sin egen stadgeförändring. 

 

Styrelsen, genom Max Björklund 

 

 

_____________________ 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 19 oktober 2022

Tidsplan Kårvalet 2023
Ett förslag till datum för Kårvalet är den 18 april – 25 april. Utifrån detta föreslås att
marknadsföring samt information om listbildning läggs ut på sociala medier och hemsidan under
perioden 23 januari – 29 januari. Den 20 februari kommer ansökan till listbildningen öppnas och
annonseras ut på hemsidan samt i sociala medier. Sista inlämningsdatum för listbildning är den 12
mars. Mellan 3 april – 9 april kommer listorna marknadsföras på sociala medier. Senast den 4 april
ska listorna presenteras på hemsidan. Mellan 10 april – 16 april kommer eventuell marknadsföring av
Kårvalet ske i form av ett Valtorg där listorna får en chans att marknadsföra sig ytterligare. Den 18
april annonseras det på sociala medier att det är dags att rösta i kårvalet. Under kårvalets gång
kommer en påminnelse på stories om att rösta i Kårvalet samt ett inlägg sista dagen som påminner
om att röstningen snart stänger. Även två påminnelsemejl kommer skickas ut, ett i mitten av valet
och ett mot slutet. Senast den 5 maj ska valresultatet publiceras på hemsidan.

V.4 23 januari – 29 januari Period för marknadsföring och information kring listbildning
samt Kårvalet

V.8
–V.10

20 februari – 12 mars Listbildning

V.14 3 april – 9 april Period för marknadsföring av listor (senast den 4 april ska
listorna presenteras på hemsidan)

V.15 10 april – 16 april Period för marknadsföring av Kårvalet, eventuellt montring i
form av ett Valtorg

V.16-
V.17

18 april – 25 april Kårval

V.18 2 maj – 5 maj Period för publicering av valresultat på hemsida

______________

Styrelsen, genom Sofia Bel Habib, kommunikatör StuFF 22/23

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