
Protokoll för StuFFs fullmäktigemöte
220514 FP10-21/22

Sidan 1 av 7

Datum: Lördagen den 14 maj 2022

Tid kl 10:15

Lokal: T1 i hus C,  Campus Valla

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på
Lärarlistan 5/5

Malin Grönroos x

Sanna Rudolfsen x

Philip Andersson x

Ebba Mellberg x

Ebba Jonasson x

Stad i ljus 2/4

Didrik Florhed x

Elliott Larsson

Hugo Hennel x

Frida Westlund

Kulturlistan 2/2

Sofia Elwe x T.o.m 9b

Hedvig Martinsson x Från 9c

Pol-Kand-listan 3/3

Anna Wikström

Alice Eriksson X

Alexander Fröderberg

Alva Vallin X

Kasper Johansson X
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Kogvetot 0/3

Hanna Hugosson

Emil Graichen

Niklas Mahne

Salutogena listan 0/1

Malin Hult

Vad hände med studentlivet 1/1

Ida Svensson X

HR-listan 1/2

Malin Jönsson X

Karin Hamberg

Jessika Bullat 0/1

Jessika Bullat

Frikurslistan 0/1

Johanna Finndin

NLsek-listan 0/2

Maria Atto

Saga Gustafsson

Närvarande styrelsemedlemmar

Simon Ågren

Max Iivanainen Björklund x 1-9b, 10-17

Rebecca Ritzén
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Freja Larsson x

Petra Rörberg

Oscar Vines x

Kim Axelsson x

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

KA
KA

EJAH
AH

DF
DF

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMotQnPrdkTcLNdx4BQXGXZsyOuR2nLPN
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMotQnPrdkTcLNdx4BQXGXZsyOuR2nLPN
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMotQnPrdkTcLNdx4BQXGXZsyOuR2nLPN
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMotQnPrdkTcLNdx4BQXGXZsyOuR2nLPN


Protokoll för StuFFs fullmäktigemöte
220514 FP10-21/22

Sidan 4 av 7

Punkt Ärende Handl. nr.

1) Mötets öppnande
Amanda Heikkinen öppnade mötet kl 10:40

2) Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 13 röstande.

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

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

5) Adjungeringar
Lämnades utan åtgärd

6) Fastställande av föredragningslista
Amanda Heikkinen yrkade på att fastställa föredragningslistan.

Beslutades: att godkänna föredragningslistan.

6 FF08-2122

7) Tidigare mötesprotokoll

a) FP08
Beslutades: att lägga protokollet till handlingarna.

7a FP08-2122

b) FP09
Beslutades: att lägga protokollet till handlingarna.

7b FP09-2122

8) Information från styrelse och utskott
Styrelsen gemensamt föredrog punkten och informerade om:
Den nya resursfördelningsmodellen på UV och FilFak
Hur kårvalet går
Hur det fortlöpande arbetet går
Hur styrelsen mår
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9) Propositioner

a) Verksamhetsplan 2022-2025

Yrkande 1
Styrelsen genom Oscar Vines yrkade för att:
Den reviderade Verksamhetsplanen ska läggas fram till fördel för den ursprungliga
handlingen.

Beslutades:
att godkänna Yrkande 1.
att godkänna den framvaskade Verksamhetsplanen för 2022–2025.

8a FF10-22/25

b) Handlingsplan 2022-2023

Yrkande 1
Styrelsen genom Oscar Vines yrkade för att:
Den reviderade Handlingsplanen ska läggas fram till fördel för den ursprungliga
handlingen.

Beslutades:
Att godkänna yrkande 1.

Yrkande 2
Freja Larsson yrkade för att:
Stryka punkten Marknadsundersökning i HP22/23 i sin helhet.

Yrkande 3
Philip Andersson yrkade för att:
Stryka att-sats fyra under punkten StuFFs relation till sektionerna.

Beslutades:
att godkänna Yrkande 2.
att godkänna Yrkande 3.
att godkänna den framvaskade Handlingsplanen för 2022–2023.

8b FF10-21/22

c) Budget 2022-2023

Beslutades:
att godkänna Budgeten för 2022–2023.

8c FF10-21/22
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10) Interpellationer
Lämnades utan åtgärd.

11) Motioner
Lämnades utan åtgärd.

12) Entlediganden

a) Amanda Heikkinen, sekreterare 22/23
Beslutades: att entlediga Amanda Heikkinen från sitt uppdrag som sekreterare i
FUM för verksamhetsåret 22/23.

b) Kim Axelsson, Studentombud Arbetsmiljö och Lika villkor 22/23
Beslutades: att entlediga Kim Axelsson från sitt uppdrag som Studentombud
Arbetsmiljö och Lika villkor i Styrelsen för verksamhetsåret 22/23.

13) Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2022/2023

a) Sekreterare
Malin Grönroos nominerade Ebba Mellberg till sekreterare för verksamhetsår
22/23.

Rösträkning:
Ebba Mellberg lade ner sin röst
Malin Grönroos röstade ja
Sanna Rudolfsen röstade ja
Philip Andersson röstade ja
Ebba Jonasson röstade ja
Didrik Florhed röstade ja
Hugo Hennel röstade ja
Hedvig Martinsson röstade ja
Alice Eriksson röstade ja
Alva Vallin röstade ja
Kasper Johansson röstade ja
Ida Svensson röstade ja
Malin Jönsson röstade ja

Beslutades: att välja Ebba Mellberg till sekreterare i FUM för verksamhetsåret
2022/2023.

14) Diskussionspunkter

15) Övriga frågor
Lämnades utan åtgärd
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16) Nästa möte
Nästkommande möte är den 1 juni 2022 17:00.

17) Mötets avslutande
Amanda Heikkinen avslutade mötet kl 13:09.

_____________________________________ ______________________________________

Amanda Heikkinen, talman Kim Axelsson, mötessekreterare

_____________________________________ ______________________________________

Ebba Jonasson, justeringsperson Didrik Florhed, justeringsperson
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Kim Axelsson (14 jun 2022 15:08 GMT+2)
Kim Axelsson

Ebba Jonasson (14 jun 2022 16:38 GMT+2)

Amanda Heikkinen (23 jun 2022 19:41 GMT+2)
Amanda Heikkinen

Didrik Florhed (16 jul 2022 01:09 GMT+2)
Didrik Florhed
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Datum: Lördagen den 14 maj 2021

Tid 10.00

Lokal: T1 i Campus Valla, Linköping

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22

Föredragningslista

Punkt Ärende Handl. nr.

1. Mötets öppnande

2. Justering av röstlängd

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Mötets stadgeenliga utlysande

5. Adjungeringar

6. Fastställande av föredragningslista 6 FF10-21/22

7. Tidigare mötesprotokoll

a) FP08 7a FP08-21/22

b) FP09 7b FP09-21/22

8. Information från styrelse och utskott

9. Propositioner

a) Verksamhetsplan 2022-2025 9a FF10-21/22

b)   Handlingsplan 2022-2023 9b FF10-21/22

c)   Budget 2022-2023 9c FF10-21/22
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10. Interpellationer

11. Motioner

12. Entlediganden

a) Amanda Heikkinen, sekreterare 22/23

b) Kim Axelsson, 22/23

13. Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2022/2023

a) Sekreterare

14. Diskussionspunkter

15. Övriga frågor

16. Nästa möte
27/5 - 2022

17. Mötets avslutande
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Dokumenttyp 

Styrdokument 
2022-05-14 

Dokumentansvarig 
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Fastställs av Fullmäktige 

  Linköping den 14 maj 2022 

 

 

Verksamhetsplan för 

treårsperioden 2022–2025 

 

Inledning
 
StuFFs verksamhetsplan är ett dokument som sätter kårens riktning för den kommande 
treårsperioden. Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett sätt att få långsiktig 
verksamhetsstyrning. Utifrån verksamhetsplanen ska en årlig handlingsplan upprättas vilken senare 
konkretiseras av styrelsen och dess utskott. Handlingsplanen är de konkreta uppdrag som styrelsen 
ska genomföra under verksamhetsåret. För de löpande arbetsuppgifterna finns instruktioner till 
styrelsen vilka också ska konkretiseras. För fullmäktige är verksamhetsplanen är ett viktigt verktyg 
för att få organisationen att hålla rätt kurs på sikt.  

Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett sätt att få långsiktig verksamhetsstyrning. 
Utifrån verksamhetsplanen ska en årlig handlingsplan upprättas vilken senare konkretiseras av 
styrelsen och dess utskott. Handlingsplanen är de konkreta uppdrag som styrelsen ska genomföra 
under verksamhetsåret. För de löpande arbetsuppgifterna finns instruktioner till styrelsen vilka också 
ska konkretiseras. För fullmäktige är verksamhetsplanen är ett viktigt verktyg för att få 
organisationen att hålla rätt kurs på sikt.   

 

Innehållsförteckning 

 
Inledning 1 

1 Kårens främsta uppgifter och kårstatus 2 

1.1 Universitetets uppdrag till studentkårerna 2 
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1.2 Kårens kärnverksamhet 3 

2 Arbetsmiljö och Lika Villkor 4 

2.1 Värdegrundsarbete 4 

3 Påverkan och studentinflytande 4 

3.1 Förstärkning av studentrepresentation och vår studentpolitiska påverkan 5 

4 Studiesocialt 5 

4.1 Kårens plats i studentlivet 5 

5 Marknadsföring och hur StuFF syns 6 

5.1 Hemsidan och ny grafisk profil 6 

5.2 StuFFs framtid med näringslivet 7 

6 Satsning för doktorander 8 

 

1 Kårens främsta uppgifter och kårstatus
 
 

• Vart tredje år ansöker en studentsammanslutning om att få statusen studentkår. StuFF har 
beviljats kårstatus för treårsperioden 1 juli 2022 till 30 juni 2025. För att StuFF ska utföra sitt 
uppdrag som studentkår och för att hålla verksamhetens riktning på kårens grunduppdrag 
inleds verksamhetsplanen med beskrivningar av det uppdrag som StuFF har som 
studentkår.  

• Enligt högskolelagen gäller följande krav som förutsättning för att en 
studerandesammanslutning ska ges ställning som studentkår:  

• En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av 
utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.  
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• Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska 
sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan. 
 

 
• En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom 

kårens verksamhetsområde.  
 

 
• Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i 

kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i studerandesammanslutningen. 
Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta 
beslutande organ.  
 

 
• För studerandesammanslutningen ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska 

ha antagits av sammanslutningens medlemmar och till sitt innehåll uppfylla de 
förutsättningar som anges i 4 kap 13§ högskolelagen.  
 

 
• En studentkår ska föra register över sina medlemmar och studentkåren ska årligen till 

högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar. På begäran 
av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister.  

 

1.1 Universitetets uppdrag till studentkårerna 
 
Linköpings universitet (LiU) beslutar att följande uppdrag ska gälla för de blivande studentkårerna 1 
Juli 2022 - 30 juni 2025. 
Enligt högskolelagen ska en studentkår ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i 
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Dessutom ska en 
studentkår vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens 
verksamhetsområde. Vid LiU innebär det att de studentkårerna ska: 
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• Ansvara för att det finns en organisation som har tillräckliga resurser för att garantera ett 
aktivt studentinflytande för samtliga studenter/ doktorander inom respektive 
verksamhetsområde samt kunna tillgodose behovet av utbildnings-bevakning. 
 
 

• Ansvara för att det finns en väl förberedd student-, doktorandrepresentation i de organ av 
permanent och icke permanent karaktär i vilka studenterna/ doktoranderna ska 
representeras av de utsedda studentkårerna, samt betala ut det arvode som 
studentrepresentanter är berättigade till. Universitetet, i dialog med studentkårerna, upprättar 
en lista inför varje verksamhetsår som visar i vilka organ och grupper studenterna ska vara 
representerade, samt håller listan uppdaterad. 
 
 

• Ansvara för att det finns en väl utvecklad representation av studenter och doktorander i 
universitetets kvalitetsarbete. 
 
 

• Ansvara för att samtliga studenter och doktorander inom respektive verksamhetsområde 
hålls informerad om studentkårens verksamhet. 
 
 

• Ansvara för att bemanna och utbilda den arbetsmiljöorganisation som skall finnas uppbyggd 
för studenterna och doktoranderna på universitetets olika campus i enlighet med det 
samverkansavtal som ingåtts mellan universitetet, de fackliga organisationerna och 
studentkårerna. 
 
 

• Aktivt medverka vid mottagningen av nya studenter i enlighet med den av studentkårerna 
gemensamt fastställda mottagningspolicyn. 

 

1.2 Kårens kärnverksamhet  
Utifrån ovan formulerade uppdrag sammanfattas StuFFs kärnverksamhet som:  
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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. 

2 Arbetsmiljö och Lika Villkor 

StuFFs arbete inom området arbetsmiljö och Lika Villkor innefattar en bredd av frågor såsom den 
fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, diskrimineringsfrågor och allt som innefattas i Lika 
Villkor. Arbetet innefattar representation och studentärenden och omfattar alla StuFFs studenter, 
såväl programstudenter, mastersstudenter, frikursstudenter som doktorander. 

 

2.1 Värdegrundsarbete
Under verksamhetsåret 21/22 har LiU arbetat tillsammans med studenterna för att ta fram en ny 
värdegrund som ska ersätta den tidigare hederskodexen från 1998. Detta arbete är nu färdigt och 
därför går värdegrundsarbetet vidare till nästa steg. För att den nya värdegrunden skall fungera i sitt 
enande syfte behöver den kännas till av alla som är verksamma på Linköpings Universitet. Här bör 
StuFF verka för att informationen om värdegrunden sprids till så många av StuFFs studenter som 
möjligt.  
 
StuFF som kår bör även ha som mål att genomföra ett internt värdegrundsarbete eftersom StuFF i 
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nuläget saknar en egen värdegrund. Denna bör fungera som komplement till de befintliga 
styrdokumenten samt baseras på den övergripande värdegrund som LiU har. Värdegrunden bör ena 
studenterna som representeras av kåren och belysa de värden som de anser viktiga i studentkårens 
arbete.  

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Verka för att studenter och studentföreningar i StuFFs närhet är medvetna om LiUs nya 
värdegrund 

• Stötta föreningars arbete för att införliva LiUs värdegrund i sin egen verksamhet 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 23/24: 

• Genomföra ett eget värdegrundsarbete inom StuFF 

• Se över relevanta styrdokument som berörs av StuFFs nya värdegrund och skapa en 
revideringsplan för dessa 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 24/25: 

• Implementera StuFFs nya värdegrund i verksamheten utefter föregående års arbete 
 
 

3 Påverkan och studentinflytande 

 
 
Området Påverkan och studentinflytande innefattar StuFFs politiska arbete samt rekryterandet, 
tillsättandet och stöttandet av studentrepresentanter. StuFF bedriver påverkan gentemot LiU, 
kommunerna, regionen och andra externa aktörer. Påverkan kan även ske via opinionsbildning och 
mediamedverkan där studenters situation lyfts och StuFFs mål konkretiseras. Mycket av den 
påverkan som StuFF driver är tätt kopplat till övriga områden och många satsningar sorteras därför 
in under övriga områden. 
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3.1 Förstärkning av studentrepresentation och vår studentpolitiska påverkan
Mycket av StuFFs dagliga påverkan och representation sker genom studentrepresentanter frånskilda 
från styrelsen. För att dessa representanter ska kunna vara välinformerade och insatta i StuFFs 
åsikter behövs det möjlighet att kommunicera de åsikter och tankar StuFF har i ett nuläge. Men även 
att strukturer finns för att tydliggöra vad som sker i de forum våra representanter befinner sig i. 

Vidare är det även behövligt att kåren stärker sin position som en autonom organisation med en 
egen agenda och välutvecklad rutin för att presentera den. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Skapa lösningsförslag utifrån föregående års resultat och implementera dessa i 
verksamheten. 

• Använda föregående års handledning och bygga en rutin för hur man påverkar medialt i 
frågor med externa parter utan att förlora något i sin relation. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 23/24: 

• Utvärdera arbetet samt säkerställa att det blir en del av styrelsens 
löpande arbete 

4 Studiesocialt 

StuFFs arbete med mottagningen av nya studenter är till stor del samordnande och stöttande. 
Arbetet är till större delen strategiskt med mycket planering men innefattar också praktiska element 
såsom utbildningar och egna event samt styrelsens deltagande under mottagningen. Arbetet med 
event är till större delen kåröverskridande samarbeten. 

4.1 Kårens plats i studentlivet
 
StuFFs närvaro i studentlivet bör vara en självklarhet men under de senaste åren har StuFF haft 
problem med nå ut till sina studenter och förmedla sitt uppdrag. Det här kan observeras på 
deltagarantalen på medlemsevenemang och den allmänt upplevda kunskapen om StuFF. Genom att 
öka kårens närvaro på sektionsevenemang får StuFF fler tillfällen att berätta om sin verksamhet och 
med det öka förståelsen om kåren samt nå studenter som inte är medlemmar. Satsningen hoppas på 
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att ge StuFF en nämnare kontakt både med sektionerna och gemene student genom att träffas i nya 
forum och öka samarbetet med sektionerna.  
 
Denna punkt var med i föregående verksamhetsplan från och med 21/22 fram till 23/24. Men på 
grund av bland annat en sjukskrivning följt av ett entledigande i styrelsen har den inte kunnat 
genomföras som planerat. Därför är det här samma punkter, men alla är framflyttade ett år. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Utföra en marknadsundersökning med syfte att undersöka vad studenter på Filosofisk 
fakultet och utbildningsvetenskap vill ha utav sin kår och vad de vet om sin kår. 

• Under året föra statistik över deltagandet på medlemsevenemang för att skapa en basnivå för 
att sedan kunna jämföra deltagandet 

• Öka kårens närvaro på evenemang när StuFF bjuds in av sektioner samt skapa en rutin för 
hanteringen av inbjudningar  

Styrelsen ska under verksamhetsåret 23/24 

• Implementera och utvärdera rutinen för den ökade närvaron på sektionsevenemang.  

Styrelsen ska under verksamhetsåret 24/25 

• Gör en uppföljning av tidigare marknadsundersökning för att undersöka om närvaron på 
sektionsevenemang har bidragit till en förbättrad bild jäntemot den senaste enkäten. 

5 Marknadsföring och hur StuFF syns  
 

5.1 Hemsidan och ny grafisk profil
Hemsidan som den är nu upplevs både som för stor och för liten. Den har inte tillräckligt med 
information, samtidig som den är svår att navigera med många menyval och undersidor som inte 
alltid är intuitiva. Särskilt uppenbart är detta på mobilversionen av hemsidan. 
 
Arbetet med hemsidan går också hand i hand med det arbete som Styrelsen 20/21 påbörjande 
gällande en ny grafisk profil som planerades vara färdig och lanserad senast 25/26 i tid för Jubel30. 
För att underlätta detta arbete bör den nuvarande hemsidan arbetas om så att den blir funktionell 
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och lättillgänglig samt innehåller uppdaterad och relevant information. Det här arbetet bör också ske 
i flera steg för att det ska ske på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Efter att den 
nuvarande hemsidan har setts över och omstrukturerats bör en detaljplan tas fram kring 
framtagandet av den nya grafiska profilen, med ny logga och tillhörande grafiska element.  

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 22/23:  

• Under året ta högkvalitativa bilder som visar en bred bild av StuFFs arbete 
• Genomföra en sökordsanalys (SEO) 
• Ta fram ett förslag på en ny och förbättrad struktur (menyval, undersidor samt interna 

länkar) 
• Se över alla texter på hemsidan och efter behov uppdatera innehåll och språk (både svenska 

och engelska) 
• Ta fram en plan och budget för framtagandet av den nya grafiska profilen 

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 23/24: 

• Utforma en ny logga och grafisk profil med tillhörande grafiska moment 

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 24/25: 

• Ta fram en plan och budget för framtagandet av en ny hemsida 

 

6 Satsning för doktorander
StuFF har under väldigt lång tid haft svårt att representera och uppmärksamma frågor som berör 
doktorander. Så för att ändra på det behövs det en satsning för att uppmärksam deras situation som 
studenter. 

Satsningen kommer vara inom utbildning och arbetsmiljö på lokal men även nationell nivå. Arbetet 
kommer fokusera på en kursplattform för doktorander, doktorandernas representation och 
sektionens förutsättningar för ett bra arbete och inflytande på LiU. 
Problemet som det ser ut idag är att en doktorand behöver gå in på varje institutions hemsida och 
söka efter kurser som eventuellt finns. Detta arbete är väldigt tidskrävande eftersom det finns en del 
faktorer som göra att kurser eventuellt inte är lämpliga för doktoranden eller att kurser ställs in på 
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kort varsel. Detta arbete är inte inkluderat i en doktorandtjänst utan det ska teoretiskt sett fungera 
per automatik. Kåren behöver också se över doktorandernas förutsättningar för representation inom 
speciellt arbetsmiljö och lika villkor. 
 
Under 21/22 påbörjades arbetet med att sätta ramarna för anställningen av ett doktorandombud. 
Tanken är att ombudet ska agera som en oberonde stödfunktion för alla doktorander att vända sig 
till. Men även representera doktorander i en mängd olika mötesforum. I dagsläget så är planen att 
anställa ombudet nästa verksamhetsår, och då kommer det behöva sättas upp nya rutiner för hur vi 
arbetar med doktorandfrågor tillsammans med de andra kårerna LinTek och Consensus. 

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 22/23 

• Verka för att FilFaks kurskatalogför forskarutbildningskurser ska hålla en god standard 
• Verka för att inrätta en kurskatalog för forskarutbildningskurser på Området för 

Utbildningsvetenskap.  
• Etablera rutiner för hur StuFF ska samarbeta med doktorandombudet 

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 23/24 

• Verka för att LiU ska ha en gemensam kurskatalog för forskarutbildningskurser inom alla 
fakulteter och områden. 
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Handlingsplan för verksamhetsåret 

2022/2023 

 

Inledning
 
Detta är Studentkåren för Utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultets Handlingsplan, senare 
benämnt StuFF, inför verksamhetsåret 22/23. I denna handlingsplan finns de av styrelsen föreslagna 
och av kårens Fullmäktige fastställda särskilda satsningar som kårens styrelse ska fullgöra under 
gällande verksamhetsår.  

Större satsningar eller frågor som planeras eller genomförs utöver handlingsplanens satsningar ska 
redovisas för Fullmäktige. Det är viktigt att styrelsen har handlingsutrymmet att agera fort i frågor 
som kräver det men ska alltid prioritera att informera Fullmäktige.  
Om punkter inte kan genomföras eller ändringar i dokumentet önskas ska detta förankras i 
Fullmäktige.  

Omvärldsanalys
  

Under perioden 21/22 har Linköpings Universitet startat flera stora projekt som krävt StuFFs 
Styrelses uppmärksamhet. Dessa har tagit mycket av styrelsens tid och i vissa fall konkurrerat med 
den tid som styrelsen har behövt lägga på Handlingsplanspunkter. Detsamma gäller Linköpings och 
Norrköpings kommun. I dessa fall har en dialog förts med Fullmäktige för att etablera detta i 
organisationen. Fullmäktige har även önskat om en större transparens i styrelsens arbete.  
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För att i större mån förbereda nästa års styrelse och Fullmäktige samt öka transparensen är det 
Styrelsens mening att i handlingsplanen etablera ett nytt avsnitt där styrelsen med utgång i 
Universitetet och Kommunernas förutsättningar gör en analys om hur arbetsläget kommer att se ut 
för nästkommande styrelse. Detta avsnitt kommer att kallas Omvärldsanalys.  

Under perioden 22/23 kommer LiU att påbörja den praktiska sidan av strategiplanen. Den taktik de 
valt för att implementera detta är att upprätta nya arbetsgrupper för specifika områden. Dessa 
arbetsgrupper kommer att behöva studentrepresentanter, vilket kommer att ställa höga krav på de 
tre kårernas rekrytering. Dock är inte detta något som är negativt, då dessa grupper kommer att ha 
möjligheten till stor studentpåverkan. LiU kommer dessutom att påbörja ett större 
internationaliseringsarbete, detta är en stor vinst då alla tre kårer tryckt hårt på detta under året. 
Detta kommer inte påverka kårernas arbete i lika hög grad som arbetsgrupperna, men det kommer 
att föras genom universitets olika kapillärer. Vidare kommer även de nya 
resursfördelningsmodellerna för grund- och forskarutbildning att implementeras på samtliga tre 
fakulteter och området utbildningsvetenskap. Det kommer vara av stor vikt att kårstyrelsens 
representanter i Filfaks fakultetsstyrelse och styrelsen för utbildningsvetenskap är en aktiv part i 
utvärderingen av resursfördelningsmodellerna och dess konsekvenser för Linköpings Universitets 
studenter. 22/23 är även första året med det nya systemet med engagemangspoäng. Det kommer att 
vara styrelsen uppgift att kontrollera inkomna ansökningar och dela dessa vidare till LiU, ett 
administrativt arbete som kräver tid. Slutligen vill LiU vara ledande i säkerhetsfrågan i Linköping. 
Tidigare har LiU hållit sig utanför trygghetsfrågan då de ansett att dessa varit kommunens uppgift att 
hantera, men i ljuset av kravallerna i Skäggetorp har LiUs syn på trygghetsfrågan i LiUs närvaro 
förändrats. LiU anser att instabilitet i områden kring universitetet kommer att påverka 
ansökningssifrorna i längden och kommer därför att tillsätta resurser för att understödja 
trygghetsarbetet. Styrelsen anser att det ligger i kårens intresse att följa detta arbete nära.  
Med 21/22s Handlingsplan som bakgrund har Styrelsen arbetat vidare med att öka kårens 
påverkansmöjligheter i Kommunerna. Det har visat sig svårt att organisera ett system där externa 
studentrepresentanter kan tillsättas i kommunen, men det har inte hindrat kåren från att söka större 
möjligheter att stärka studentpåverkan. Detta har resulterat i större samarbeten mellan kåren och 
olika stödfunktioner såsom områdesteamen som arbetar för säkerhet i städernas olika områden och 
näringslivsförvaltningen i Norrköping. Antalet platser som kåren nu innehar kommer sannolikt växa 
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och Styrelsen måste besluta internt om detta kan skötas av styrelsen eller om ett helt nytt system för 
studentrepresentanter utanför universitetet måste implementeras.  
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1. StuFFs relation med medlemmar och Sektioner 

 
 
Att representera studenter och att rikta resurser för att öka medlemsnyttan ingår i Styrelsens 
vardagliga arbete. Men för att fullgöra detta uppdrag måste Styrelsen ha konkreta satsningar som är 
grundade i vad studentgruppen vi representerar tycker. Styrelsen har flera forum för att ta till sig 
denna information från studenter. Men för att få ett större intryck av våra studenters åsikter i en 
period av förändring behövs riktade insatser. 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.4i7ojhp
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.4i7ojhp
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/1A6kbvRtlPekxAG6oDQjiXN4w1HcCUqD_/edit#heading=h.2bn6wsx
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1. Marknadsundersökning 

 
För att kunna definiera kårens plats i det moderna studentlivet krävs en kvantitativ 
marknadsundersökning. Denna undersökning ska utgöra grunden för en analys om den nuvarande 
situationen i studentlivet och utgöra grunden för arbetet med att hitta StuFFs plats i studentlivet.  

Därför ska Styrelsen 22/23: 

• Utföra en marknadsundersökning med syfte att undersöka vad studenter på Filosofisk 
fakultet och utbildningsvetenskap vill ha utav sin kår och vad de vet om sin kår. 

• Under året föra statistik över deltagandet på medlemsevenemang för att skapa en basnivå för 
att sedan kunna jämföra deltagandet. 

 

 

1. StuFFs relation till sektionerna   

 
 

Med Fullmäktiges förändrade struktur kommer StuFFs relation till sektionerna att ändras.  Då varje 
sektion blir en del av Fullmäktige kommer de att de facto att bli en del av StuFF. Hur detta påverkar 
relationen mellan de olika parterna måste bearbetas internt i StuFF samt diskuteras med och 
förankras i sektionerna innan själva förändringarna görs för att säkerställa en fortsatt god relation.  

Därför ska Styrelsen 22/23: 

• I korthet utreda vilka konsekvenser fullmäktiges strukturförändring skulle ha på relationen 
mellan StuFF och våra sektioner. 

• I samråd med sektionerna skapa en samarbetsform som säkerställer sektionernas autonomi 
samt värnar om StuFFs position som huvudsaklig utövare av kåruppdraget.  

• Förnya samarbetsavtalet för att underlätta och dirigera detta samarbete. 
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• Öka kårens närvaro på evenemang när StuFF bjuds in av sektioner samt skapa en rutin för 
hanteringen av inbjudningar  

 

 

1. Fullmäktiges struktur 

 
Fullmäktige har under många år haft samma uppbyggnad, 25 mandat fördelade på ett antal listor. 
Denna struktur har många fördelar men under de senaste åren har vi börjat se fler och fler nackdelar 
som lett till att det nu är dags att se över strukturen och om andra alternativ finns. Ett problem som 
uppstått är att antalet listor som ställer upp i valet minskat, 19/20 finns enbart tre listor totalt, vilket 
leder till minskade möjligheter att vara representativa – alla studenter kanske inte har någon lista som 
de känner kan representera dem. Ett annat problem som märkts som en trend under de senaste åren 
är sjunkande engagemang inom fullmäktige som främst märks med ett eller flera inställda möten på 
grund av för få deltagande för att uppnå beslutsförhet. 

Båda dessa problem skapar svårigheter för kåren, att inte ses som representativa kan skada 
medlemmarnas förtroende för StuFF och att inte få input från en god bredd av studenter påverkar 
hur bra beslut som kan fattas. Lågt engagemang och inställda FUM-möten bromsar upp hela 
organisationen och skapar en ganska otrygg och ansträngd situation för styrelsen. 

År 20/21 genomfördes en utredning som analyserade dagens fullmäktige och kårens tidigare arbete 
inom fullmäktige. Dialogen togs upp med tidigare kåraktiva, fullmäktigeledamöter, sektionsaktiva 
och andra kårer. Utredningen innehåller åtgärder som ska genomföras och ses över för att försäkra 
ett fungerade fullmäktige på lång sikt. 
 
Utredningen gav mycket relevant bakgrundsinformation och analys tack vare dialogerna från 
föregående styrelseledamöter, andra kårer i Sverige med mera. Men en viktig komponent från HP-
punkten 20/21 hade inte efterföljts, och det var att genomföra den i samråd med fullmäktige. Därav 
tog styrelsen 21/22 initiativ till att forma en arbetsgrupp tillsammans med fullmäktige för att med 
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utredningen som utgångspunkt komma fram till vilka vägar framåt som var möjliga. Arbetsgruppen 
har fått i uppdrag av FUM att utveckla och forma en hybridmodell som inkluderar både ett öppet 
val med listor och sektionsbundna mandat i relation till sektionens medlemsantal. Den här modellen 
är i stor grad inspirerad av Medicinska föreningen vid karolinska institutet. Det arbetet har påbörjats 
men kommer behöva överlappa med verksamhetsåret 22/23 för att den nya modellen ska kunna 
utarbetas och diskuteras i både arbetsgruppen och fullmäktige, samt att stora revideringar av stadgan 
kommer krävas för att implementera den. 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 22/23 

• Ta fram och implementera en ny modell för kårval och sammansättning av kårfullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges önskemål och förslag. 

• Avsluta eventuella kvarvarande åtgärder från utredningen samt utvärdera satsningen. 

 
 

 

1. Reform av StuFFs styrdokument 

 
StuFFs styrdokument har länge varit svårlästa och svårnavigerade. För att främja 
studentengagemang och göra StuFF mer tillgängligt måste även våra styrande dokument vara något 
som underlättar engagemang. Utöver det finns det även behov av ändringar i styrdokument i 
samband med framför allt förändrandet av fullmäktiges struktur i enlighet med punkt 2. 
Fullmäktiges struktur. 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 22/23 

• I så hög grad som möjligt revidera StuFFs styrdokument enligt brödtexten. 
• Upprätta en arbetsgrupp inom Fullmäktige som referensgrupp.  
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1. Inkluderande av och etablering av struktur för 

representation av marginaliserade 

studentgrupper 

 

4.1 Fristående kurser och program utan sektionstillhörighet
 
Det har länge varit StuFFs ambition att inkludera frikursare i det större studentlivet. Många 
satsningar har gjort under åren, men få har haft en genomslagskraft som fortgått längre än året som 
satsningarna gjorts. Styrelsen 2122 har identifierat en gemensam nämnare i dessa satsningar som 
etablerandet av ett engångsnätverk för att föra igenom den gällande satsningar. Dessa nätverk har 
varit temporära i sin natur och som ett resultat av detta har hjulet uppfunnits år efter år. Det är 
därför viktigt genom samarbete med universitetet etablera nätverk som möjliggör kontinuerlig 
kontakt med och rekrytering av frikursstudenter för att underlätta framtida satsningar som sträcker 
sig längre i tiden än ett år. 

Därför ska styrelsen 2223: 

• Identifiera nyckelpersoner för etablerandet av ett nätverk som kontinuerligt håller kontakt 
med frikursstudenter. 

• Upprätta ett nätverk enligt syftesbeskrivningen.  
• Utvärdera om vidare punkter i verksamhetsplan krävs för att säkerställa nätverkets 

kontinuitet.   
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4.2 Internationella studenters rätt att inte bara representeras, utan 

inkluderas 

 
 

StuFF och sektionerna har länge haft problem med att rekrytera och engagera internationella 
studenter. Detta har haft sin grund i att antalet internationella studenter i relation till andra 
underrepresenterade studentgrupper varit väldigt lågt. 
LiU har nu gjort det tydligt att de vill rekrytera fler internationella studenter samt öka möjligheten 
för utbyten både till och från LiU. Det är därför viktigt att StuFF påbörjar ett arbete med att se över 
sina rutiner och dokument för att underlätta representationen av och säkerställa möjligheten till 
engagemang hos internationella studenter.  

Därför ska Styrelsen 22/23: 

• Utreda möjligheterna att översätta StuFFs styrdokument till engelska.  
• Utreda antalet internationella studenters deltagande i sektionsaktiviteter.  
• Arbeta med och/eller genom sektionerna för att öka möjligheten för internationella 

studenter att engagera sig i studentlivet.  

 

4.3 Satsning för doktorander 

 

StuFF har under väldigt lång tid haft svårt att representera och uppmärksamma frågor som berör 
doktorander. Så för att ändra på det behövs det en satsning för att uppmärksam deras situation som 
studenter. 

Satsningen kommer vara inom utbildning och arbetsmiljö på lokal men även nationell nivå. Arbetet 
kommer fokusera på en kursplattform för doktorander, doktorandernas representation och 
sektionens förutsättningar för ett bra arbete och inflytande på LiU. 
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Problemet som det ser ut idag är att en doktorand behöver gå in på varje institutions hemsida och 
söka efter kurser som eventuellt finns. Detta arbete är väldigt tidskrävande eftersom det finns en del 
faktorer som göra att kurser eventuellt inte är lämpliga för doktoranden eller att kurser ställs in på 
kort varsel. Detta arbete är inte inkluderat i en doktorandtjänst utan det ska teoretiskt sett fungera 
per automatik. Kåren behöver också se över doktorandernas förutsättningar för representation inom 
speciellt arbetsmiljö och lika villkor. 
 
Under 21/22 påbörjades arbetet med att sätta ramarna för anställningen av ett doktorandombud. 
Tanken är att ombudet ska agera som en oberonde stödfunktion för alla doktorander att vända sig 
till. Men även representera doktorander i en mängd olika mötesforum. I dagsläget så är planen att 
anställa ombudet nästa verksamhetsår, och då kommer det behöva sättas upp nya rutiner för hur vi 
arbetar med doktorandfrågor tillsammans med de andra kårerna LinTek och Consensus. 

Därför ska styrelsen under verksamhetsåret 22/23 

• Verka för att Filosofiska fakultetens kurskatalog ska hålla en god standard 

• Verka för att inrätta en kurskatalog för Utbildningsvetenskap.  
• Etablera rutiner för hur vi ska samarbeta med doktorandombudet 

5 Arbetsmiljö och Lika Villkor 

 

StuFFs arbete inom området arbetsmiljö och Lika Villkor innefattar en bredd av frågor såsom den 
fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, diskrimineringsfrågor och allt som innefattas i Lika 
Villkor. Arbetet innefattar representation och studentärenden och omfattar alla StuFFs studenter, 
såväl programstudenter, mastersstudenter, frikursstudenter som doktorander. 
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5.1 Värdegrundsarbete
Under verksamhetsåret 21/22 har LiU arbetat tillsammans med studenterna för att ta fram en ny 
värdegrund som ska ersätta den tidigare hederskodexen från 1998. Detta arbete är nu färdigt och 
därför går värdegrundsarbetet vidare till nästa steg. För att den nya värdegrunden skall fungera i sitt 
enande syfte behöver den kännas till av alla som är verksamma på Linköpings Universitet. Här bör 
StuFF verka för att informationen om värdegrunden sprids till så många av StuFFs studenter som 
möjligt.  
 
StuFF som kår bör även ha som mål att genomföra ett internt värdegrundsarbete eftersom StuFF i 
nuläget saknar en egen värdegrund. Denna bör fungera som komplement till de befintliga 
styrdokumenten samt baseras på den övergripande värdegrund som LiU har. Värdegrunden bör ena 
studenterna som representeras av kåren och belysa de värden som de anser viktiga i studentkårens 
arbete.  

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Verka för att studenter och studentföreningar i StuFFs närhet är medvetna om 
värdegrunden 

• Stötta föreningars arbete för att införliva LiUs värdegrund i sin egen verksamhet 

 

5.2 Vad är StuFFs roll i konflikter mellan studenter?
 
Som studentkår har StuFF ett tydligt studiefackligt uppdrag gällande att föra studenters talan i vissa 
konflikter gentemot lärare och personal på universitetet. Under mottagningsperioderna har StuFF 
också ett särskilt övergripande ansvar gällande studenters välmående. I vissa fall kan detta innebära 
att StuFF måste beblanda sig i konflikter studenter sinsemellan och agera medlare för att hitta 
lösningar så att mottagningen kan fortgå så bra som möjligt. Detta uppdrag sköts i dagsläget 
huvudsakligen av SAms med stöd av SAL, men även Kårordförande kan i vissa fall blandas in. I 
vissa svårare fall finns det även ett stöd att hämta från Studenthälsan och Lika villkor på LiU. 
Rutinen för dessa ärenden är i dagsläget tillräcklig för att hantera mottagningsperioderna, men 
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däremot uppstår flera frågetecken när det kommer till hur StuFF ska beblanda sig i den här typen av 
ärende utanför mottagningsperioden.  
  
Dels uppstår frågan kring vad StuFF ska ha för roll i student-student konflikter över huvud taget. 
Detta behöver kopplas till StuFFs mentorsfunktion till sektioner där StuFF ofta tillfrågas i hantering 
av svåra ärenden - särskilt i relation till arbetsmiljöbevakningsuppdraget där SAL som Centralt 
Arbetsmiljöombud är juridiskt bunden till att finnas som stöd till sektionernas arbetsmiljöombud. 
Studenthälsan och Lika villkor på LiU bör även tas med i åtanke här eftersom de båda 
organisationerna kan vara kopplade till dessa typer av konflikter – men var går egentligen gränsen till 
när det berör LiU och inte? Om det uppstår konflikter i anslutning till kårhusen, hur sker samarbetet 
mellan kårservice och kåren ut? Internt inom StuFF, hur ser uppdelningen av ansvar ut mellan SAL, 
SAms, Kårordförande och övriga ledamöter? När en konflikt sker, hur skiljer sig rutinen beroende 
på var den har skett, vilken koppling studenterna har sinsemellan samt vilka organisationer som är 
inblandade? Utefter bland annat dessa frågor bör StuFF dels utreda hur långt studentkårens uppdrag 
räcker, dels utveckla en ärendehanteringsrutin för hur ärenden ska hanteras. Det är viktigt att en 
sådan rutin både är flexibel nog för att kunna ge utrymme för ärendenas individuella karaktär, men 
även specifik nog för att studenter ska behandlas på ett likvärdigt sätt från en student till en annan, 
oberoende av vilken ledamot som handlägger ärendet. 
 
I anslutning till det här arbetet bör även kårens framtida omorganisation tas i beaktning (se Punkt 2), 
eftersom denna eventuella omorganisation skulle innebära att StuFF och sektionerna skulle bli ännu 
närmre varandra rent organisatoriskt. 

Därför ska Styrelsen 22/23: 

• Etablera policydokument som fastställer kårens ställningstagande i student-studentärenden 
både under och utanför mottagningen.  

• Etablera rutin inom Styrelsen om hur student-studentärenden kan rutinmässigt hanteras. 
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5.3 Tillgängliggörande av mottagningen
 
Mottagningsperioden är en viktig period för att välkomna alla nykomna studenter på ett sätt så att de 
känner sig trygga. Under mottagningen 2021 har det dock uppmärksammats att de studenter som 
har en eller annan form av fysisk funktionsnedsättning bemötts av situationer där arrangörer och 
platser inte varit tillräckligt tillgängliga för dem. ”Bristande tillgänglighet” är redan någonting man 
arbetar mot i det systematiska arbetsmiljöarbetet när det kommer till kårhusen och LiU. Däremot 
har fjolårets mottagning  synliggjort ett behov av en ytterligare satsning för att se över 
tillgängligheten på de ytor som arrangörer verkar i under mottagningsperioden, vilket i vissa fall 
inkluderar ytor som hamnar utanför StuFFs ordinarie systematiska arbetsmiljöarbete. 

Därför ska Styrelsen 22/23: 

• I samverkan med mottagningsarrangörerna skapa en rutin för hur bristande tillgänglighet 
kan rapporteras in till styrelsen. 

• Skapa en översiktsbild kring tillgängligheten i de ytor som mottagningen är verksam inom 
• Om brister i tillgänglighet uppmärksammas, verka för att de aktörer som ansvarar över dessa 

ytor förbättrar tillgängligheten. 

 

6 Marknadsföring och hur StuFF syns 
 

6.1 Hemsidan och ny grafisk profil
 
Hemsidan som den är nu upplevs både som för stor och för liten. Den har inte tillräckligt med 
information, samtidig som den är svår att navigera med många menyval och undersidor som inte 
alltid är intuitiva. Särskilt uppenbart är detta på mobilversionen av hemsidan. 
 
Arbetet med hemsidan går också hand i hand med det arbete som Styrelsen 20/21 påbörjande 
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gällande en ny grafisk profil som planerades vara färdig och lanserad senast 25/26 i tid för Jubel30. 
För att underlätta detta arbete bör den nuvarande hemsidan arbetas om så att den blir funktionell 
och lättillgänglig samt innehåller uppdaterad och relevant information. Det här arbetet bör också ske 
i flera steg för att det ska ske på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Efter att den 
nuvarande hemsidan har setts över och omstrukturerats bör en detaljplan tas fram kring 
framtagandet av den nya grafiska profilen, med ny logga och tillhörande grafiska element.  

Därför ska styrelsen 22/23:  

• Under året ta högkvalitativa bilder som visar en bred bild av StuFFs arbete 
• Genomföra en sökordsanalys (SEO) 
• Ta fram ett förslag på en ny och förbättrad struktur (menyval, undersidor samt interna 

länkar) 
• Se över alla texter på hemsidan och efter behov uppdatera innehåll och språk (både svenska 

och engelska) 
• Ta fram en plan och budget för framtagandet av den nya grafiska profilen 

 

6.2 Marknadsföring gentemot studenter 

 
StuFF har i dagsläget ingen tydlig policy rörande hur StuFF ska synas gentemot studenter. Vidare 
finns ett ständigt behov för StuFF att synas tydligare, vari montring har varit den ledande metoden 
för att synas bland studenter. Det finns dock ett behov att utreda hur man kan göra dessa 
montringar mer attraktiva. Det behövs också svar på hur denna typ av marknadsföring ska riktas i 
förhållande med medlemmar och icke-medlemmar, samt hur mycket arbetstid styrelsen lägger ner 
för den nytta som marknadsföringen ger. I förhållande till detta bör det också utredas hur eventuella 
samarbeten med övriga studentorganisationer kan kopplas till detta. Slutligen behövs det också 
utredas vilka rutiner som kan etableras för att minska styrelsens arbetsbörda för att maximera 
effektiviteten i denna typ av marknadsföring. 
 
Därför ska styrelsen 22/23: 
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• I samråd med Fullmäktige utarbeta en policy för marknadsföring gentemot studenter. 
• Utarbeta en rutin för marknadsföring gentemot studenter. 
• Ta fram nya samarbetsytor mellan externa aktörer och StuFFs marknadsföringsmodell.  

 

 

7 StuFFs framtid med näringslivet 

 
Under de senaste åren har StuFFs externa samarbeten med näringslivet svalnat, dels på grund av 
avsaknaden av en specifik näringslivsansvarig inom styrelsen. Samtidigt finns ett behov av att utreda 
vilka näringslivsintressenter som faktiskt är relevanta för StuFFs medlemmar. I detta bör det tas i 
åtanke att dessa intressenter kan skilja sig markant från exempelvis LinTek. Redan idag blir StuFF 
kontaktad av vissa näringslivsintressenter men i dagsläget kan det vara svårt att vidarebefordra dessa 
kontakter till de studenter som kan vara berörda. 
 
Därför ska styrelsen 22/23: 

• Kartlägga vilka intressenter StuFF har i näringslivet. 
• Kartlägga vilka målgrupper StuFFs studenter representerar gentemot näringslivet 
• Påbörja en uppbyggnad av ett kontaktnät med näringslivet. 
• Etablera en rutin för näringslivskontakter med sektioner. 

8 Påverkan och studentinflytande 

 
 
Området Påverkan och studentinflytande innefattar StuFFs politiska arbete samt rekryterandet, 
tillsättandet och stöttandet av studentrepresentanter. StuFF bedriver påverkan gentemot LiU, 
kommunerna, regionen och andra externa aktörer. Påverkan kan även ske via opinionsbildning och 
mediamedverkan där studenters situation lyfts och StuFFs mål konkretiseras. Mycket av den 
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påverkan som StuFF driver är tätt kopplat till övriga områden och många satsningar sorteras därför 
in under övriga områden. 

Förstärkning av studentrepresentation och vår studentpolitiska påverkan
 
Mycket av StuFFs dagliga påverkan och representation sker genom studentrepresentanter frånskilda 
från styrelsen. För att dessa representanter ska kunna vara välinformerade och insatta i StuFFs 
åsikter behövs det möjlighet att kommunicera de åsikter och tankar StuFF har i ett nuläge. Men även 
att strukturer finns för att tydliggöra vad som sker i de forum våra representanter befinner sig i. 

Vidare är det även behövligt att kåren stärker sin position som en autonom organisation med en 
egen agenda och välutvecklad rutin för att presentera den. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Skapa lösningsförslag utifrån föregående års resultat och implementera dessa i 
verksamheten. 

• Använda föregående års handledning och bygga en rutin för hur man påverkar medialt i 
frågor med externa parter utan att förlora något i sin relation. 

 

9 Studiesocialt 

 

StuFFs arbete med mottagningen av nya studenter är till stor del samordnande och stöttande. 
Arbetet är till större delen strategiskt med mycket planering men innefattar också praktiska element 
såsom utbildningar och egna event samt styrelsens deltagande under mottagningen. Arbetet med 
event är till större delen kåröverskridande samarbeten. 
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9.1 Kårens plats i studentlivet
 
StuFFs närvaro i studentlivet bör vara en självklarhet men under de senaste åren har StuFF haft 
problem med nå ut till sina studenter och förmedla sitt uppdrag. Det här kan observeras på 
deltagarantalen på medlemsevenemang och den allmänt upplevda kunskapen om StuFF. Genom att 
öka kårens närvaro på sektionsevenemang får StuFF fler tillfällen att berätta om sin verksamhet och 
med det öka förståelsen om kåren samt nå studenter som inte är medlemmar. Satsningen hoppas på 
att ge StuFF en nämnare kontakt både med sektionerna och gemene student genom att träffas i nya 
forum och öka samarbetet med sektionerna.  
 
Denna punkt var med i föregående verksamhetsplan från och med 21/22 fram till 23/24. Men på 
grund av bland annat en sjukskrivning följt av ett entledigande i styrelsen har den inte kunnat 
genomföras som planerat. Därför är det här samma punkter, men alla är framflyttade ett år. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Utföra en marknadsundersökning med syfte att undersöka vad studenter på Filosofisk 
fakultet och utbildningsvetenskap vill ha utav sin kår och vad de vet om sin kår. 

• Under året föra statistik över deltagandet på medlemsevenemang för att skapa en basnivå för 
att sedan kunna jämföra deltagandet 

• Öka kårens närvaro på evenemang när StuFF bjuds in av sektioner samt skapa en rutin för 
hanteringen av inbjudningar  

 

10 Ökat nationellt inflytande 

 

StuFF bör utveckla rutiner som säkerställer att det inflytande StuFF har på nationell studentpolitik 
via medlemskap i SFS används på bästa sätt och ger bästa möjliga resultat. Detta kan uppnås genom 



 

 

Dokumenttyp 

Styrdokument 
2022-05-14 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av Fullmäktige 

 

 

att ha en delegation till SFSFUM som är väl insatt inför årsmötet och som därmed kan bedriva 
effektiv påverkan. Tidigare år har det tillsatts en delegation bara inför SFSFUM som därmed har haft 
en större utmaning i att hinna bli nog insatt för att göra bästa möjliga insats och under de senaste 
åren har söktrycket till delegationen minskat så pass mycket att det inte längre är hållbart att arbeta 
vidare enligt den rutinen. 

Den bästa lösningen vore att ha ett utskott/arbetsgrupp eller dylikt som existerar under hela 
verksamhetsåret och som arbetsleds av den i styrelsen med ansvar för det nationella 
påverkansarbetet (MSA). Gruppen skulle kunna utgöras av både ledamöter från fullmäktige som är 
det organ som ska bilda kårens åsikter, men också andra studenter. Det skulle finnas mer tid till 
rekrytering om det sker på hösten och gruppens arbete skulle inte bli stressat. Om arbetet fungerar 
väl kan gruppen också arbeta med andra politiska frågor utanför SFS, de skulle kunna arbeta 
tillsammans med styrelsen i frågor på lokal nivå eller vara den grupp som sätter sig in i frågor och 
fungerar som en remissinstans. 

En arbetsgrupp har under verksamhetsåret 20/21 tagits fram med ett fastställande av arbetsrutiner 
och instruktioner. Arbetet har setts över vid tillsättningen av delegationsmedlemmar med hjälp från 
de resurser StuFF har inom den nationella studentpolitiken. För att vidareutveckla arbetet bör dock 
arbetsgruppen inte enbart verka för sig själv utan även inkluderas i redan etablerade forum som 
StuFF deltar i. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Utvärdera arbetet samt säkerställa att det blir en del av styrelsens löpande arbete  

 

11 Decentraliserade lärarutbildningar 

 
Under verksamhetsåret 19/20 påbörjade StuFF arbetet med att nå ut till de decentraliserade 
lärarutbildningarna. Eftersom området för utbildningsvetenskap har som plan att utifrån behov och 
efterfrågan antingen expandera eller avveckla decentraliserade lärarutbildningar behöver StuFF ta 
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fram en rutin för att säkerställa arbetsmiljö- och utbildningsbevakning på dessa utbildningar. StuFF 
behöver av den anledningen skapa rutiner och hitta en strategi för hur samarbetet med såväl 
området för utbildningsvetenskap som studenter vid de decentraliserade lärarutbildningarna ska se 
ut. Satsningen är nu inne på sitt andra år. 
 
Under verksamhetsåret 20/21 och 21/22 så har NLSEK tillsammans med StuFF gjort ett gediget 
arbete med att skapa rutiner för kontakt med decentraliserade lärarstudenter, och StuFFs roll i 
frågan har kommit at bli för att bistå vid överlämning och upplysning/information till NLSEK, 
snarare än att själv arbeta operativt i den här frågan. Styrelsen 21/22 tycker att det har funkar bra 
och vill se över möjligheter att ge sektioner som jobbar med decentraliserade utbildningar extra 
resurser för att kunna jobba med det. I dagsläget så fungerar detta väl, även om det finns 
utvecklingsmöjligheter som sektionerna kan ta vara på. LSEK kommer också beröras av detta nästa 
år då det startas upp decentralsierade lärarutbildningar i Katrineholm och Motala kopplat till 
existerande grundlärarutbildningar på campus valla. Styrelsen 22/23 ska övervaka detta och bistå 
med att relevant informations och erfarenhetsutbyte mellan StuFF, NLSEK och LSEK sker. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23 

• Bevaka och utvärdera arbetet med decentraliserade lärarutbildningar baserat på föregående 
års arbete så att rutiner effektivt kan implementeras i StuFFs och de berörda sektionernas 
löpande arbete.  

 

12 Samarbetet med kommun och region
 
Studentkårerna har under en lång tid arbetat aktivt mot LiU för att kunna påverka utbildning och 
arbetet kring arbetsmiljö. Arbetet mot och med region och kommun har dock gått långsammare 
överlag jämfört med samarbetet med universitetet. 
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Detta har gjort att kårerna har haft svårigheter när det kommer till påverkansmöjligheter utanför 
LiU. 

För att kunna bevaka våra studenters intressen bör därför en satsning genomföras med syfte att 
förbättra kommunikationen med dessa parter. 

Därför ska styrelsen 22/23: 

• Strukturera och befästa tidigare etablerade samarbeten för att få en permanent plats i de 
forum vi tagit fram tidigare. 

• Se över och uppdatera de samarbetsavtal som finns sedan tidigare och skriva nya om 
behovet finns. 



 

 

 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 
  
 

 

 

Budgetproposition för verksamhetsår 22/23 

Inför verksamhetsåret 22/23 läggs av styrelsen 21/22 fram ett förslag på budget.  

 

Budgetarbetet 

Budgeten inför kommande verksamhetsår baseras till stor del på en modifierad version av budgeten 
för verksamhetsåret 21/22. Med modifierad version syftas alltså ej den budget som ursprungligen 
klubbades på dokumentfullmäktigemötet, utan snarare den budget som under det gångna året har 
reviderats och genomgått konsekvensjusteringar till följd av felsummeringar och felskattade belopp, 
exempelvis storleken på det tillfälligt utökade statsanslaget. Det är denna modifierade version av 
budgeten 21/22 som är utgångspunkt för jämförelsetalen i budgetpropositionen. 
 
Tidigare år har budgetstrategin involverat många kostnadsöverskattningar, gissningsvist för att ge 
styrelsen goda handlingsmarginaler. Ett resultat av detta är att man inte alltid lever upp till beloppen 
man budgeterat för - och att förväntat negativa resultat i verkligheten slutar positiva. Styrelsen har i 
årets budgetarbete försökt eliminera dessa handlingsmarginaler på de poster de omöjligen kan 
utnyttjas. Exempel på dessa är posterna för styrelsearvoden och posterna för 
årsmedlemskapsavgifter som på förhand är bestämda. Då dessa kostnader av sin natur omöjligen 
kan överstiga vad som på förhand angivits ses ingen anledning att överskatta dessa kostnader 
avsevärt i budget. Till detta ska tilläggas att StuFF som studentkår är en förening och som sådan inte 
får vara vinstdrivande och det är därmed praxis att lägga en minusbudget om ett balanserat kapital 
existerar.  
 
Samtidens realiteter har satt ytterligare press på kårekonomins marginaler, samtidigt som 
organisationen är i behov av investeringar. Det kontinuerliga arbetet att effektivisera ekonomin och 
organisationen har inte kunnat ägnas tillräckligt mycket fokus av verksamhetsårs 21/22:s försvagade 
styrelse. Lyckligtvis har kåren god buffert i form av kapital, även om organisationen fortfarande 
långsiktigt behöver göra nedskärningar eller hitta fler inkomstkällor att balansera ut det växande 
negativa förväntade resultatet.  
 
Med detta som bakgrund lägger styrelsen 21/22 fram förslag på följande minusbudget som bifogas. 

Budgetens prioriteringar 

Med den modifierade budgeten från verksamhetsår 21/22 som utgångspunkt har budgetunderlaget 
för 22/23 ägnats ytterligare justeringar. Justeringar kommer alltså i resten av budgetpropositionen 
inte att presenteras som satsningar- eller besparingar, då dessa enbart är höjningar- eller sänkningar 
av budgetposter på ett sätt som gör att uppskattas följa verkligheten bättre. 
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Vad gäller satsningar drabbas det förväntade resultatet negativt av våra satsningar på anställandet av 
doktorandombud och införandet av budgetområdet för strategiska medel. Många nuvarande 
realiteter tvingar också andra budgetposter att höjas för att matcha ökade utgifter, så som stigande 
hyror och de efter coronapandemin återinförda festrabatterna. 

Besparingar ligger på sänkt styrelsearvode, sänkta styrelseförmåner som sällan utnyttjats till fullo, 
samt en del besparingar på sektionsområdet.  

Anställandet av doktorandombud 

Anställandet av doktorandombud är en fråga som kårerna gemensamt bedrivit under en lång tid. 
Trots att det ingår i deras uppdrag, har studentkårer oftast svårt att representera doktorander. Många 
andra lärosätens lösning har varit att anställa ett doktorandombud som jobbar heltid med att möta 
doktoranderna, sätta sig in i deras situation – och kan föra deras perspektiv vidare till både kårerna 
och lärosätet.  
 
Att avlöna ett doktorandombud är en stor kostnad för kårerna som kommer dela på 
arbetsgivaransvaret. Ungefär hälften av doktorandombudets omkostnader kommer finansieras direkt 
av universitetet. Den andra hälften kommer plockas proportionerligt från kårernas tillfälliga extra 
statsanslag. Eftersom dessa pengar är förhandlade att gå oavkortat till den kår som står på 
anställningsavtalet, i detta fall LinTek, kommer dessa pengar aldrig gå igenom StuFFs organisation 
och återfinnes således ej i budgeten. Däremot är detta förklaringen till varför det extra statsanslaget 
som når organisationen är mycket lägre än föregående år. 
 
Avtalets formulering säkrar samtidigt finansieringen av doktorandombudet så att universitetet 
finansierar denne, även om det tillfälliga extra statsanslaget till kårerna skulle försvinna. 
 

Dubbla medlemssystem 

Dubbla medlemssystem har i sig ingen nytta utan innebär enbart en dubblad kostnad för 
medlemssystem. Nuvarande medlemssystem, Montania, kan sägas upp tidigast 1:a juli 2024. 
Däremot bedömer styrelsen att ett omedelbart byte till Memlist innebär så pass mycket student- och 
medlemsnytta att den tillfälligt dubblade kostnaden är värt det. 
 
Memlist innebär en web-baserad lösning med mycket mer skräddarsydd frihet där sektionerna hade 
kunnat ha egna inloggningar att administera sina sektionsmedlemmar genom. Detta skulle innebära 
att sektionsordförandena själva kan göra medlemsutdrag och gruppera medlemmar till faddrar- och 
icke faddrar, samt till vilka som är valda till olika utskott. Memlist är på väg att anpassas av de andra 
Linköpingskårerna, samtidigt som Kårservice sponsrar tilläggstjänster som exempelvis digitala 
festbiljetter. 
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Införandet av nytt budgetområde: Strategiska medel 

Tider av kris har visat för- och nackdelarna med exekutiva beslut. Styrelsen har ibland på uppdrag av 
fullmäktige, ibland på eget bevåg behövt runda annars långa organisatoriska beslutsprocesser. 
Exempel på detta har varit när styrelsen hanterat kårvalet i stället för kårvalskommittén, när den 
anställt vikarier på entledigande poster eller när den åsidosatt vissa handlingsplanspunkter för att 
kunna fokusera på mer brådskande angelägenheter. Styrelsen vill påstå att alla dessa exempel givit 
goda resultat, men tyvärr behöver denna typ av handlingskraftighet ske på bekostnad av fullmäktiges 
insyn och inflygande. 
 
För att skapa en effektivare organisation som samtidigt behåller transparens och ordning, föreslår 
styrelsen att man tar vidare arbetet med system för att öka den sittande styrelsens eget 
handlingsutrymme. Det redan etablerade systemet av ram- och detaljbudget som beskrivs i bifogade 
budgetnoter är en bra start och något bör användas oftare.  
 
För att komplettera detta föreslår styrelsen införandet av ett nytt särskilt budgetområde för 
strategiska medel. Budgetområdets syfte ska vara att frigöra resurser i budgeten som styrelsen kan 
använda fritt utan att få detta klubbat på ett fullmäktigemöte. Styrelsens lägger fram ett förslag på 
två strategiska medel: 
 

• Presidiets strategiska medel 
Inspirerat av liknande system hos universitets rektorat samt hos systerkåren LinTek föreslås 
det införas en budgeterad summa som kan användas fritt genom presidiebeslut. Detta hade 
gett styrelsen säkerhet att exempelvis ersätta arbetsredskap som går sönder eller förstärka 
satsningar inom områden där nya möjligheter plötsligt dyker upp. Huvudfokus ska vara 
lättad arbetsbörda för styrelsen och/eller ökad studentnytta. Hur medlets användande- och 
redovisning inför fullmäktige ska gå till bör regleras i en policy för strategiska medel. 

• Deltidararvoden 
Styrelsen har under året haft rätten att tillsätta flertalet deltidstjänster. Exempel på dessa är 
jubileumsansvarige och vikarien för den entledigade studiesocialt ansvarige. Att delegera 
mindre fokusområden på deltidsanställda på projektuppdrag har visat sig vara ett 
resurseffektivt sätt att avlasta styrelsen. Teorin är även att små deltidstjänster bör vara lättare 
att tillsätta och rekrytera då de passar väl för heltidsstuderande. Att ha en budgetpost för 
deltidsarvoderingar motsvarande 10% av ett heltidararvode hade varit förutsättningen för en 
växande infrastruktur av deltidsengagerade. Flexibiliteten hade tillåtit styrelsen att med kort 
varsel kunnat rekrytera en projektanställd för att lösa en handlingsplanspunkt man tror att 
man annars inte hade kunnat hinna med. Den hade också kunnat öka fullmäktiges inflytande 
om denna ges den slutgiltiga rätten att år- för år besluta vilka projektanställningar som ska 
gälla. 
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Inkomstbortfall och ökade kostnader i urval 

Nästkommande sida presenteras ett urval av de relevantaste förändringarna som jämfört med 
verksamhetsårs 21/22:s modifierade budget utgör minskningar av ekonomiska medel, det vill säga 
inkomstbortfall eller ökade kostnader. 
 

Extra statsanslag -370 659 kr 
Extra statsanslaget minskar med åren och 
ytterligare en andel av går numera oavkortat till 
doktorandombud i stället för till kåren 

Arvoden 
studentrepresentanter 

-152 455 kr 

Från och med verksamhetsår 22/23 ska varje 
arvoderad studentrepresentant avlönas per möte 
enligt beslut taget av LiU. Kårens 
arvodeskostnader för studentrepresentanter mer 
än dubblas till följd av detta. 

Extra medlemssystem -70 000 kr 

 
Kårstyrelsen förespråkar ett skyndsamt byte till 
ett nytt medlemssystem trots att kostnaden för 
nuvarande system kommer ligga kvar i 2 år. 
Inräknat är även en engångskostnad på 30 000 kr 
för nästkommande år för att täcka kostnaden att 
integrera det nya medlemssystemet och för att 
utveckla önskvärda funktioner. 

Mottagningsstöd till sektioner -48 000 kr 
Studentskarorna som tas emot på StuFFs 
mottagning har ökat. Kan dock vara mindre med 
sämre antagningsstatistik. 

Rabatter kårservice -55 000 kr 
Kåren erbjuder numera inträdesrabatt på 
kårhusfesterna 

Hyra trappankontor -11 935 kr 
Kårerna hyr numera ett kontor på Trappan för 
att kunna arbeta i Norrköping 
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Valborgfirande -5 000 kr 

Kåren föreslås investera i ett 
Norrköpingsevenemang på Valborg eller att 
kunna bussa Norrköpingsstudenter till 
Linköping. 

Omkostnader SFSFUM -3 000 kr 
Kåren föreslås satsa och ha budget för att skicka 
6 ledamöter till SFS-FUM 

 

Besparingar och ökade intäkter i urval 

Nedan presenteras ett urval av de relevantaste förändringarna som jämfört med verksamhetsårs 
21/22:s modifierade budget utgör ökningar av ekonomiska medel, det vill säga besparingar eller 
ökade intäkter. 
 

Arvoden styrelsen + 125 531 kr Sänktes inför kommande verksamhetsår 

Ersättning för kårordförandes 
omkostnader 

+ 100 000 kr 
Har förhandlats till av LiU i och med 
kåruppdraget 

Ersättning FilFak + 60 869 kr 
Preliminära siffror från FilFak finns. Eftersom 
detta inte finns från UV räknas sistnämnda till 
+ 0 kr tills vidare. 

Telefonkostnader + 22 060 kr 
Minskat antalet telefonabonnemang och 
förhandlat till bättre villkor 

Medlemsförmåner + 15 000 kr 
Halverad budget för medlemsförmåner för att 
täcka upp för den ökade kostnaden för 
festrabatter 
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Medlemsevenemang + 15 000 kr 

Halverat budget för medlemsförmåner för att 
täcka upp för den ökade kostnaden för 
festrabatter samt brist på utrymme att 
arrangera. 

Sektionsutbildning + 14 000 kr 
Tidigare budgeterades sektionsutbildningen för 
att delegeras till tredje firma. Detta föreslås 
sparas in på. 

Bidrag som kan äskas för + 10 000 kr 
Styrelsen vill spara in på äskandena och åter se 
över bidragspolicyn 

Övrig mottagningsverksamhet + 10 000 kr 
Användes under Corona till att ersätta fadderier 
för platstillstånd. Inte längre aktuellt. 

Förbrukningsmaterial + 5 000 kr Används sällan i stor utsträckning 

Engagemangsvård FUM + 4 500 kr 
Var tänkt att gå till sociala FUM-evenemang 
men organisationen har visat sig sakna 
personalkapacitet att hinna arrangera dessa. 

Kvartalsavstämningar 
(Planeringsdagar) 

+ 3 200 kr 
Med flertalet upptäckta alternativ för gratis 
lokaler kräver dessa enbart kostnad för mat- 
och fika. 

Överlämning styrelsen + 3 000 kr 
Misstänkts vara lite för stor för att användas 
inom rimliga ramar. 
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Borttagna kostnader unika för 21/22 

Nedan följer de kostnader som kan betraktas som engångskostnader unika för avslutande 
verksamhetsår. Då dessa inte förekommer i kommande års budget innebär dessa frigörande av 
ekonomiska medel i budget. 
 

Jubileumsbudget + 80 000 kr Något jubileum planeras ej firas nästa år 

Jubileumsansvarig arvode + 26 500 kr 
Någon jubileumsansvarig planeras ej anställas 
nästa år 

Engagemangsstöd FUM + 60 000 kr 
Engagemangsstöd till sektionslistor var enbart 
tänkt för kårvalet 2021 

 
 

Nya kostnader: Strategiska medel 

Nedan följer de ökade kostnader som är del av det föreslagna nya budgetområdet för strategiska 
medel. 
 

Presidiets strategiska medel -50 000 kr 
Strategiska medel som ska kunna användas 
genom presidiebeslut. 

Deltidararvode -28 582 kr 

Arvode motsvarande 10% av en heltidares. Ska 
kunna användas till att styrelsen- eller 
fullmäktige under året tillsätter mindre 
projektanställningar. 
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Sammanställning: Per förklaringstitel 

Nedan följer förändringarna i nästa års budget jämfört med avslutande års modifierade budget. 
Förändringarna är uppdelade på förklaringsområde. 
 

Inkomstbortfall och ökade kostnader -639 214 kr 

Besparingar och ökade inkomster +408 011 kr 

Övriga justeringar och tidigare felbudgeteringar -103 106 kr 

Borttagna kostnader unika för 21/22 +166 500 kr 

Nya kostnader: Strategiska medel -78 582 kr 

  

Förväntat resultat 22/23 -222 642 kr 

Jämfört med 21/22 -248 514 kr 

 
Sammanställningen visar oss att det förväntade resultatet av bifogad budget är -222 642 kr. Även 
fastän denna minusbudget är 248 514 kr lägre än förväntat resultat på avslutande år är denna att 
betraktas som väl hanterbar. 

Sammanställning: Per område 

Nedan följer sammanställning per budgetområde. 
 
 
 

Område 
Budget 
21/22 

(justerad) 

Budget 
22/23 

Skillnad Förklaring 

Förvaltning 562 510 kr 494 514 kr -67 996 kr 

 
De flesta presenterade 
inkomstbortfall ligger under 
just förvaltning. Även ökade 
lokalhyror påverkar. 
 

Medlemmar  125 000 kr  -40 000 kr  -165 000 kr  

På grund av tidigare 
överskattade medlemsintäkter 
och underskattade 
medlemsersättningar till 
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sektioner, samt återinförandet 
av festbiljettförmånen, 
förväntas kåren inte längre 
tjäna pengar på sina 
medlemmar. 
 

Studiesocialt -35 000 kr   70 500 kr   +105 500 kr  

 
I och med besparingar samt 
att jubileum inte planeras firas 
i år går området med vinst 
tack vare de kommunala 
bidragen. Studiesocialt 
ansvariges i StuFF-
styrelsens arvode är 
däremot inte medräknat 
utan ligger under 
förvaltning 
 

Mottagning  181 000 kr   143 000 kr  -38 000 kr  

 
På grund av ökade antalet 
mottagna studenter minskar 
områdets plusbudget. 
Studiesocialt ansvariges i 
StuFF-styrelsens arvode är 
däremot inte medräknat 
utan ligger under 
förvaltning. 
 

Arbetsmiljö  58 500 kr   62 500 kr   +4 000 kr  

 
Med lätta besparingar går 
området fortfarande med 
plusbudget tack vare 
arbetsmiljöbidraget. 
Studentombud för 
Arbetsmiljö och Lika 
villkors i StuFF-styrelsens 
arvode är däremot inte 
medräknat utan ligger 
under förvaltning. 
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Utbildning -25 500 kr  -23 500 kr   +2 000 kr  

 
Med lätta besparingar, till stor 
del till följd av 
överbudgeteringar, går 
området fortfarande minus då 
den saknar dedikerade 
inkomstkällor. 
 

Sektioner -426 740 kr  -452 500 kr  -25 760 kr  

 
Besparingar på 
sektionsutbildning och 
äskande minskar områdets 
förväntade förlust något. 
 

Påverkansarbete -236 420 kr  -402 125 kr  -165 705 kr  

 
Till följd av ökade kostnader 
för 
studentrepresentationsarvoden 
samt budgetjusteringar för att 
bättre matcha kårens ambition 
inom nationell påverkan ökar 
påverkanskostnaderna kraftigt. 
 

Kårfullmäktige -179 600 kr  -120 100 kr   +59 500 kr  

 
På grund av avskaffat 
engagemangsstöd och en mer 
realistisk budget för FUM-
aktiviteter minskar områdets 
förlust. 
 

Strategiska medel  0   kr  -78 582 kr  -78 582 kr  
 
Nytt område 
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Sammanställning: Framtidsutsikter 

I ambition om att stabilisera organisationen långsiktigt läggs budgeten med hänsyn att kunna 
återanvändas framtida verksamhetsår utan behov av kraftiga förändringar. Det kommer däremot 
alltid finnas både inkomster och utgifter som är tillfälliga för vissa verksamhetsår. Detta år har fyra 
sådana identifierats, som när de försvinner- eller tillkommer, skulle kunna ha påtaglig inverkan på 
framtida förväntade resultat. 
 

Tillfällighet Beräknas 
tillkomma/försvinna 

Inverkan på 
resultat 

Förklaring 

Bidrag från SESUS 2023 +100 000 kr 

 
Kan träda i kraft tidigast 2023. Kan 
resultera i ännu större 
bidragsbelopp, särskilt om 
medlemsantalet ökar. 
 

Dubbla 
medlemssystem 

2024 +75 000 kr 

 
1:a juli 2024 löper kontaktet med 
det gamla medlemssystemet ut. 
Engångsinvesteringarna bör också 
vara gjorda 
 

Extra statsanslag 2024 - 2026 -321 024 kr 

 
Det extra statsanslaget sägs 
fortsätta ges till 2024-2026. 
Bidragets storlek kan dessutom 
fortsätta minska fram till dess 
avskaffande. Statligt beslut kan 
förlänga detta dock. 
 

Ny 
ersättningsmodell 

för mottagning från 
fakulteterna 

2023 ? 

 
Kårstyrelsen vill implementera ett 
nytt system för ersättning för 
mottagningsuppdraget. 
Fakulteterna har varit missnöjda 
med den höga bidragssumman om 
inte ett rättvisare system införs. Det 
nya systemet kan således både ge 
kåren mer- eller mindre ersättning 
för mottagningen – Och detta kan 
variera mellan verksamhetsåren. 
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De olika kombinationerna av tillfälliga utgifter och inkomster kan i liknande budgetar innebära 
följande förväntade budgetresultat: 
 

Går med i SESUS 
 

Blir av med dubbla 
medlemsystem 

 

Extra statsanslag 
försvinner 

 

Årsresultat 

X X  -47 642 kr 
X   -122 642 kr 
 X  -124 062 kr 
   -222 642 kr 

X X X -368 666 kr 
X  X -443 666 kr 
 X X -468 666 kr 
  X -543 666 kr 

 
Nuvarande budget kan i framtiden med SESUS-medlemskap och genom uppsägningen av det gamla 
medlemssystemet nå en nästan perfekt balanserad budget. Likaväl visar detta att den dagen som det 
extra statsanslaget försvinner så kommer det kräva förändringar i verksamhetens ekonomi eftersom 
det förväntade minusresultatet blir för stort.  
 

Avslut 

Framlagd budget siktar alltså på ett hanterbart minusresultat vars besparingar inte bedöms påverka 
organisationens verksamhet avsevärt- och som samtidigt inspirerar till nytänk och handlingsutrymme 
till styrelsen. 
 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Godta bifogad budget för verksamhetsåret 22/23 

• Godta bifogade budgetnoter för verksamhetsåret 22/23 

• Ge styrelsen i uppdrag att inrätta medlemssystemet Memlist 

• Ge styrelsen i uppdrag att föreslå en policy för användandet av strategiska medel 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

• Ge styrelsen rätt att komplettera budgetunderlaget med kontonummer 

 

Styrelsen, genom Max Björklund 
Vice Kårordförande 21/22 
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Budgetnoter för verksamhetsår 2022/2023 

Inledande kommentarer 

Budgeten visar en prognos av StuFFs organisations ekonomi under verksamhetsåret 2022/2023. 
Den är uppbyggd efter organisationen StuFFs verksamhetsområden som styrs av högskolelag och 
organisationens styrdokument. Till skillnad från tidigare år visas inte budgeten i detaljerad form för 
alla områden. Detta för att skapa utrymme för viss men begränsad förändring och ge förutsättningar 
för effektivt styrelsearbete.  

Rörelsefrihet i budgeten 

Kårstyrelsens presidium har mandat att förändra budgetposter med 5%. Kårstyrelsen som helhet 
kan fatta beslut om ändringar på 10% via styrelsemöte. Stora förändringar i budget ska ske genom 
revideringar via StuFFs högst beslutande organ, det vill säga fullmäktiges möten. Kårstyrelsen har 
rätt att skapa nya intäkter för StuFFs verksamhet så länge det inte strider mot de fastslagna 
styrdokumenten, större förändringar i intäkter bör förankras i fullmäktige vid fullmäktiges 
sammanträden. Skapandet av intäkter leder till ett minskat negativt rörelseresultat. 

Ram- och detaljbudget 

För fullmäktige presenteras och klubbas rambudget för samtliga budgetområden förutom 
förvaltning. Rambudget innebär att fullmäktige beviljar det sammanlagda budgetbeloppet för 
området. Detta tillåter styrelsen att på egen hand budgetera hur pengar inom området fördelas i sin 
så kallade detaljbudget. 
 
Enbart förvaltningsområdet presenteras och fastställs som detaljbudget av fullmäktige. Detta på 
grund av att det är det i särklass största området som även är mest centralt för organisationens 
styrning. Det är också området med bredast variation av underområden mellan vilken fullmäktige 
bör ha insikt i hur ekonomiska medel flyttas runt i budget. 
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Förvaltning 

Rubriken förvaltning innefattar de intäkter och utgifter som rör förvaltningen av organisationen.  

Stöd från Linköpings universitet 

Ersättning Filfak 
Ersättning UV 

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap uppskattat efter 
377kr/heltidsstuderande. Antalet HST är beräknat enligt Linköpings universitets årsredovisning med 
två års eftersläpning. Ersättningen beslutas av universitetet och kan komma att ändras  

Extra medel FilFak 
Extra medel UV 

Tillfälligt ökat statsanslag sedan 2021. Detta uppskattas betalas ut varje år fram till 2024 – 2026 och 
riskerar minska varje år fram till dess. Statsanslaget gäller 173 kr/HST och betalas ut tillsammans 
med ordinarie grundstöd. I överenskommelse mellan de andra Linköpings-kårerna och universitet 
går en stor del av detta till att finansiera anställandet av ett doktorandombud. 

Kårordförandes omkostnader 

Ersättning från Linköping universitet för kårordförandes direkta och indirekta kostnader.  

Övriga sidointäkter 

Övriga sidointäkter från näringsliv eller vidareförsäljning. En post som inte varit så aktiv men där det 
skulle kunna hamna inkomster från till exempel uthyrning av ”företagshörnan”. 

Arvoden styrelsen 

Arvoden styrelsen 
Sociala avgifter styrelsen 

Arvoden och arbetsgivaravgifter för heltidsarvoderade styrelseledamöter för verksamhetsåret 22/23. 
Arvodet baseras på 37.5 % av prisbasbeloppet 2022. Beräkningarna inkluderar Kårstyrelsens 22/23 
ledamöters 8 heltidsarvoderade under 12 månader, samt 23/23 års 8 ledamöters överlämning tre 
veclpr i juni 2023. Det är även budgeterat för att arvodera två styrelseledamöter från kårstyrelsen 
22/23 i två veckor vardera för stannar kvar och att avsluta verksamhetsåret. 
 
Arvode: 
Ledamot i kårstyrelsen 22/23 arvode är 37.5% av prisbasbeloppet 2022.  
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Personalvård 

Företagshälsovård 

Företagshälsovård är vårdande insatser för styrelsens ledamöter som grupp, kan exempelvis vara 
sociala aktiviteter. 

Friskvårdsbidrag 

Skattefritt friskvårdsbidrag för 8 heltidsledamöter på 2000kr vardera. 

Försäkring 

Fora gruppförsäkring 

Grupplivförsäkring samt fritidsförsäkring för styrelsens ledamöter. 

Länsförsäkringar företagsförsäkring 

Försäkring av datorer och andra inventarier mot brand och stöld. Avser kontoren i Kårallen och på 
nya Trappan. Behöver justeras med större inköp.  

Konferens och fortbildning 

Fortbildning 

1500kr i fortbildningsbidrag för 8 styrelseledamöter. Kan användas för kurs eller läromedel i att 
utbilda sig inom sitt område. 

Grupputbildning 

Avser täcka kostnader relaterade till grupputbildning under året. Detta kan vara exempelvis vara 
ledarskapsutbildning. 
 

Fika 

Avser täcka kostnader för styrelsegemensamt fika, exempelvis kaffe till kontorsmiljöerna. 
 

Planering 

Kvartalsavstämning 

Kostnader för mat, fika och eventuellt lokal samt resa för planeringsheldagarna som planeras in 3-4 
dagar om året.  
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Överlämning styrelsen 

Pengar för överlämnings- och lära-känna-evenemang för tillträdande styrelse. 

Profilkläder styrelsen 

Kostnader för representationsklädsel för styrelsens ledamöter. 

Representation 

Rektorsfrukost 

Avser betala frukostkostnader i de återkommande morgonmötena kårerna har med rektoratet. 
Kostnaden roterar mellan kårerna samt LiU. 

Övrig representation 

Övriga representationskostnader och gåvor. 

Premiering 

Diplom 

Avser täcka kostnaden för diplom, eller liknande premiering av internt engagemang. 

Intyg och blommor 

Avser täcka kostnaden för intyg och blommor, eller liknande premiering av externt engagemang. 

Reskostnader 

Östgötatrafiken sommarkort Norrköpingsbor 

Avser täcka Östgöratrafikenbiljetter för styrelseengagerade Norrköpingsbor som behöver 
jobbpendla under perioder som inte Campusbussen går. 

Övrig resekostnad 

Avser täcka övriga resekostnader, exempelvis parkeringsbiljetter. 

Bil 

Uthyrningsintäkter 

Intäkter i samband med biluthyrning. Med reservation för ändringar. 

Skatt och försäkring 

Fordonsrelaterade skatter och försäkring till StuFFs bil. 
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Övriga bilkostnader 

Kostnader för drivmedel, parkeringsplats och service för StuFFs bil. 

Marknadsföring 

Kostnader för marknadsföring av organisationen StuFF.  

Övriga externa kostnader 
Bankkostnader 

Alla kostnader för bankgiro, internetbank, överföringar, transaktionskostnader etc. Kostnader i 
samband med hantering av kortbetalning och utveckling av system för medlemshantering. 
Kostnader för Swish som kontantfri betalningslösning och andra kontantfria betalningslösningar.  

IT-system 

Mjukvarulösningar 

Avser mjukvarulösningar till styrelseledamöternas datorer. 

Övriga IT-kostnader 

Avser övriga IT-kostnader som IT-drift och hemsida. 

Lokalkostnader 

Hyra Kårallen 

Avser hyra och larmkostnad för huvudkontoret i Kårallen. 

Hyra Trappan 

Avser hyra för Norrköpingskontoret i Trappan 

Lokalvård 

Avser lokalvårdsprenumeration för städning av Kårallenkontoret. 

Övriga medlemsavgifter 

KSÄF 

Medlemsavgifter till Kårservice ägarförening. 
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Corren 

Prenumeration på lokaltidningens digitala upplaga. 

Arvoden Sakrevisorer 
Sociala avgifter Sakrevisorer 

Beräkningarna avser arvode till två sakrevisorer inklusive arbetsgivaravgifter. Sakrevisorerna får 
betalt efter avslutad termin. 1000 kr vardera per termin.  

Ekonomitjänster 

Ekonomitjänster 

Bokförings- och redovisningshantering av Grant Thornton. 

Löpande lönehantering 

Lönehantering och hantering av arbetsgivaravgifter av Grant Thornton 

Revisionskostnader 

Auktoriserad ekonomisk revisor via Grant Thornton. 

Övriga konsultationer 

Ekonomisk rådgivning av Grant Thornton. 

Telefon  

Kostnader för kårstyrelsens arbetstelefoner.  
 

Kontor 

Porto 

Frimärken och fraktkostnader. 

Förbrukningsmaterial  

Kontorsmaterial som pennor, papper, skrivarbläck. 

Förbrukningsinventarier 

Kostnader för inventarier som inte skrivs av, såsom tekniska hjälpmedel.  
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Avskrivningar 

Avskrivningar datorer 

Nuvarande datorer skrivs av över 3 år sedan 21/22 

Avskrivningar inventarier 

Kommunikatörens telefon skrivs av över 3 år sedan 21/22 

Finansiella poster 

Kostnader för dröjsmåls- och räntekostnader.  
 

Kravaletten 

 
Biljetter & Märken 

Intäkter som bokförs på Kravalettenkontot som StuFF förvaltar åt Kravalettengruppen. Kravaletten 
organiserar en fest under mottagningsperioden åt nya StuFF-studenter. Festen ska inte budgeteras 
till att vara vinstdrivande. 
 

Kravaletten kostnader 

Kostnader som bokförs på Kravalettenkontot som StuFF förvaltar åt Kravalettengruppen.   
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Medlemmar 

Medlemsintäkter 
Intäkter från medlemskap. Baserade priser för medlemmar.  
 

Medlemssystem 

 

Ersättning från Universitetet för medlemssystem 

Bidrag från Universitetet för drift av medlemssystem. 

Montania 

Kvarvarande driftkostnad för det gamla medlemssystemet Agera Medlem av Montania. 

Memlist 

Driftkostnad för det nya medlemssystemet  

Integration & Uppstart medlemssystem 

Tillfällig kostnad för uppstart och integration av nytt medlemssystem. 

Medlemsförmåner 

Medlemsförömåner 

Kostnader som uppkommer i samband med medlemsförmåner. Sådana är exempelvis utdelning av 
goodiebags och fika exklusivt för StuFFs medlemmar. 
 

Rabatter Kårservice 

Festrabatter på 20kr per Kårhusfest per medlem. 
 

Medlemsevenemang 

Kostnader för olika typer av evenemang för befintliga medlemmar samt evenemang med syfte att 
rekrytera medlemmar.  
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Medlemsrekryteringsavtal 

Ersättning till sektioner för rekrytering av medlemmar enligt medlemsrekryteringsavtalet med 
sektionsstyrelser. 

Studiesocialt 

Kommunbidrag Linköping 
Kommunbidrag Norrköping 

Bidrag från Linköpings kommun och Norrköpings kommun för studiesocialt arbete. 

Studiesociala aktiviteter 

Valborg 

10 000 kr planeras sponsra Kårservice i arrangerandet av Valborgsmässoafton i 
Trädgårdsföreningen. 5 000 kr planeras användas till att sponsra ett likvärdigt evenemang i 
Norrköpings alternativt bussa medlemmar till från Norrköping till Linköping.  

Övriga studiesociala aktiviteter. 

Kostnader relaterade till andra studiesociala aktiviteter arrangerade av kåren. 
 

Sittningar 

Faddertack 

Tacksittning(ar) för mottagningsarrangörerna. 

Kårengagerades sittning 

Verksamhetsårsavslutande sittning för alla som var engagerade i StuFFs verksamhet under 
höstterminen, inklusive sektioner. 

Övriga sittningskostnader 

Övriga sittningskostnader. Återvinningsbar dekor och utrustning 

Informationsarbete studiesocialt 

Fika och tillbehör till chefsmöten, möten mellan kåren och festeristcheferna. 

  



 
 Sidnummer 

10(18) Budget med budgetnoter 

Rev 
2022-04-29 

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av 

Fullmäktige 
 

 

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

 

Mottagning 

 
Mottagningsstöd 

Mottagningsstöd FilFak 
Mottagningsstöd UV 

Ersättning från Linköping universitet för bedrivandet av mottagning för programstudenter.  

Frikursmottagningsbidrag 

Ersättning från LiU genom kåruppdraget för mottagningen av frikursstudenter. 

Arvoden mottagning 

Arvoden mottagningssamordnare 
Sociala avgifter mottagningssamordnare 

Arvoden och arbetsgivaravgifter för Mottagningssamordnare i enlighet med fastställda arvoden.  

Mottagningsstöd sektioner 

Utbetalningar till sektioner i enlighet med mottagningsavtal samt övriga fasta kostnader för att 
anordna mottagningen. För mottagningsavtalet gäller: 

• 100 kr i ersättning för antal HST registrerade programstudenter 

• 120 kr i ersättning för antal HST deltagande frikursstudenter 

Dessa ersättningar regleras i enlighet med utbetalat mottagningsstöd av Linköpings universitet. 
Kostnader kan variera med antal HST och vid tillägg av samarbeten med föreningar.  
 

Marknadsföring mottagning 

Kostnader för marknadsföring relaterad till mottagningen, kostnader innefattar informationsarbete, 
spridning av StuFFs varumärke samt olika typer av marknadsföringsmaterial såsom giveaways till de 
nyantagna studenterna.   
 

Planering mottagning 

Mottagningssamordnares omkostnader 

Övrigt som mottagningssamordnarna kan tänkas behövas i sitt uppdrag. Profilkläder och eventuell 
resa mellan campus. 
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Möten relaterade till mottagning 

Fika och eventuell lokalhyra för möten relaterade till mottagning, både med externa och interna 
parter. 
 

Utbildning relaterad till mottagningen 

Eventuella kostnader kåren måste stå för i utbildningen av generaler, fadderister och faddrar. 

 

Aktiviteter 

Kravallettenförhäng 

StuFFs arrangerande av förhängsaktivitet utomhus inför Kravalletten för StuFFs 
mottagningsgrupper i Linköping. 
 

Stuffiaden 

Går till bjudandet på grillmat under stuffiaden-tävlingen för StuFFs mottagningsgrupper i 
Norrköping 
 

Märkesbacken 

Omkostnader kopplade till målandet av märkesbacken i Linköping och Norrköping. Transport, färg, 
redskap och giveaways till målande sektioner. 
 

Övrig mottagningsverksamhet 

Övriga omkostnader kopplade till StuFFs deltagande- eller arrangerande under mottagningen. 
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Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöbidrag 

Arbetsmiljöbidrag 
Bidrag för synliggörandet av arbetsmiljö 

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap för arbetsmiljöarbete.  

Möten med sektioner 

Möten med sektioner avseende arbetsmiljö 

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med 
sektionernas representanter inom området arbetsmiljö.  

Informationsarbete  

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom området arbetsmiljö samt 
informationsspridning om arbetsmiljöarbetet, i form av utbildning för sektionernas representanter 
inom arbetsmiljö. Eventuell AMO-utbildning. 

Arbetsmiljöprojekt 

Kostnader för årligen återkommande projekt inom området. Vanligtvis AMO-veckan. 
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Utbildning 

 

Premiering 

Litteraturstipendier 

Litteraturstipendiet ges ut till totalt 4 studenter med en summa om 1500 kr vardera. Förslagsvis 2 
studenter per termin. 

Årets pedagog 

Årets Pedagog utdelas en gång per verksamhetsår och inkluderar även tårta och kaffe vid 
uppmärksammandet. 
 

Möten med sektioner 

Möten med sektioner avseende utbildning 

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med 
sektionernas representanter inom utbildningsfrågor. Kostnader innefattar även en träff  med de 
andra kårernas utbildningsbevakare.  

UB-utbildning 

Utbildningsdag för sektionernas utbildningsbevakare. 

Informationsarbete utbildning 

Informationsarbete utbildning 

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom området utbildning. 

Utbildningsveckan 

Omkostnader för arrangerandet av utbildningsveckan. Kan inkludera bjudfika och giveaways. 
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Sektioner 

 
Frikursavtal 

Utbetalningar till sektioner för bedrivandet av arbetsmiljöarbete och utbildningsbevakning för 
frikursstudenter, enligt avtal. Avtalet innehåller samma ersättningsmodell för alla sektioner:  

• 1000 kr i grundstöd  

• 25 kr per representerad HST/HKE frikursstudenter 

Kostnaderna kan variera i enlighet med avtal, om sektionerna börjar representera fler antal frikurser 
alternativt om nya samarbeten skapas för representation av frikursstudenter.  

Marknadsföringsstöd 

Stöd till sektionernas marknadsföring av StuFF. Avser i synnerhet tryckkostnader för StuFF-loggan 
på sektionernas profilkläder, men även andra stöd och bidrag där vi har möjlighet att marknadsföra 
StuFFs varumärke med hjälp av sektionerna. Kostnaden för detta är 2500 kr för vardera sektion. 

Möten 

SEKT/INSEKT 

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med 
sektionernas ordförande.  

Sektionsutbildning 

Kostnader för bjudmat, bjudfika och eventuell lokal för sektionsutbildning. Norrköpingsbor kan få 
reseersättning om denna enbart sker i Linköping. 

Sektionsavtalet 

Ersättning till sektioner för utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete enligt avtal. Ersättningen 
består av två delar, ett fast grundstöd samt ett rörligt stöd som baseras på HST och uppnådd 
sektionsnivå. Samtliga sektioner som ingår samarbetsavtalet tilldelas grundstödet för att bedriva 
utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete. Sektionsnivåerna fastställs av kårstyrelsen efter förslag 
av Studiesocialt ansvarig Mottagning och sektion, SaMs. Enligt sektionsavtalet anges nu: 

• Grundstöd: 1000 kr 

• A-nivå: 10 kr per HST 

• B-nivå: 15 kr per HST 

• C-nivå: 20 kr per HST 

Kostnaderna kan variera beroende på antal HST, uppnådda nivåer samt antal sektioner. 
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Bidrag som kan äskas för 

Budgeterat för bidrag som kan äskas för. Se bidragspolicyn och tillhörande dokument. 
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Påverkansarbete 

Studeranderepresentation 

Arvoden studentrepresentanter 
Sociala avgifter studentrepresentanter 

Ersättning för studentrepresentanter inklusive arbetsgivaravgifter enligt Linköpings universitets 
beslut kring ersättning för studentrepresentanter. Uppdaterades nyligen till att ersätta arvoderade 
studentrepresentanter per mötesdeltagande. 

Sveriges förenade studentkårer 

Medlemsavgift SFS 

Den årliga medlemsavgiften för kårens medlemskap i samarbets- och påverkansorganet Sveriges 
förenade studentkårer. 

 
Omkostnader SFS-FUM 

Täcker grundläggande uppehälle, resa, boende och deltagande för 6 delegater i årets SFS-
fullmäktige. 

Medlemsmöten SFS 

Täcker grundläggande uppehälle, boende och resa hem för 2 representanter vardera på SFS två 
medlemsmöten. Resa till mötet förväntas ersättas genom Projektets budgetpost. 
 

Nationella samarbeten 

Projektet 

Kostnader inom det nationella samarbetet för erfarenhetsutbyte kallat Projektet. Täcker boende, 
grundläggande uppehälle och ditresa för 2 representanter vardera. Resa från mötet förväntas ersättas 
genom SFS-medlemsmötenas budgetpost. 

Samband 

Kostnader inom det nationella samarbetet för erfarenhetsutbyte kallat Samband. Rubriken innefattar 
kostnader för exempelvis mat och boende för 2-3 personer.  
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Kårfullmäktige 
Arvoden  

Arvoden till talmanspresidium inklusive arbetsgivaravgifter, beräknat på 8 möten under 
verksamhetsåret samt 2 konstituerande möten. Arvoden till valberedningens ordförande samt 4 
ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter. Arvoden till kårvalskommitténs ordförande samt 4 
ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter.  
 
Arvode: 
Talman, ersättning per möte Arvode 500 kr 
Talman, ersättning per termin Arvode 1600 kr 
Sekreterare, ersättning per möte Arvode 700 kr 
Kårvalskommittén, ersättning per person Arvode 2000 kr/år 
Valberedning, ersättning per person Arvode 2000 kr/år 

FUM-möten 

Mötesomkostnader 

Kostnader såsom mat och resor i samband med fullmäktigemöten. Beräkningarna avser 8 möten 
under verksamhetsåret, samt 2 konstituerande möten. På de konstituerande mötena finns ett extra 
utrymme i budgeten för att möjliggöra kvalitativa sammanträden.  

FUM-utbildning 

Utbildningstillfällen för fullmäktige. Förslagsvis i samband med första samanträdandet. 

FUM-stöd 

Engagemangsvård FUM 

Kostnader för event eller andra förmåner till fullmäktige. 

Profilmaterial FUM 

Kostnader för profilmaterial för FUM-ledamöter och dess funktionärer. 

Listornas marknadsföring 

Den budgeterade kostnaden avser bidrag för listornas marknadsföring. Fördelningen är budgeterad 
på att 9 listor får maximalt 2000 kr i marknadsföringsstöd. Kostnaderna varierar med antalet listor 
som söker stödet.  
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FUM-utskott 

Valberedning 

Kostnader för valberedningen marknadsföring av StuFFs förtroendeposter, utbildning i 
intervjuteknik, möteskostnader och liknade. 

Kårvalskommitté 

Avser kostnader för driften av webbvalssystem samt valrådets övriga kostnader. Inom övrigt ryms 
kostnaderna för marknadsföring av listbildning, kårvalet, valtorg samt mötesfika.  
 

Strategiska medel 

Deltidarprogram 

Arvodeskostnader motsvarande 10% av ett heltidsarvode. Ska kunna delas upp- och användas till att 
tillsätta mindre projektanställningar under året. Kan tillsättas antingen av styrelsen eller fullmäktige. 
Villkoren för detta bör regleras i en policy. 

Presidiets strategiska medel 

En budgetpost om 50 000 kr som fritt kan användas genom presidiebeslut för att täcka upp för 
oväntade kostnader så som reparationer eller för att skapa studentnytta. Hur pengarna används bör 
rapporteras till fullmäktige i efterhand. Villkoren för detta bör regleras i en policy. 



222 631 kr-  

Konto 513 166 kr  
Stöd från Linköpings universitet
Ersättning FilFak 2174536
Ersättning UV 1056833
Extra Medel FilFak 216667
Extra Medel UV 104357
Kårordförandes omkostnader 400000
Arvoden styrelsen
Arvoden styrelsen -1865659
Sociala avgifter styrelsen -587683
Personalvård
Företagshälsovård -8000
Friskvårdsbidrag -16000
Försäkring
Fora Gruppförsäkring -10000
Länsförsäkringar företagsförsäkring -6000
Fika
Fika -12000
Konferens och fortbildning
Fortbildning -12000
Grupputbildning -8000
Planering
Kvartalsavstämning -4800
Överlämning styrelsen -15000
Profilkläder styrelsen
Profilkläder styrelsen -16000
Representation
Rektorsfrukost -1000
Övrig representation -3000
Premiering
Intyg och blommor -4000
Diplom -3000
Resekostnader
Östgötatrafiken sommarkort Norrköpingsbor -4616
Övrig resekostnad -384
Bil
Intäkter 0
Drivmedel -4000
Skatt och försäkring -6000
Övriga bilkostnader -6000
Marknadsföring
Marknadsföring -80000
Bankkostnader
Bankkostnader -25000
IT-System
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Mjukvaruprenumerationer -4500
Övriga IT-kostnader -40500
Lokalkostnader
Hyra Kårallen -227055
Hyra Trappan -11935
Lokalvård -19308
Övriga medlemsavgifter
KSÄF -47000
Corren -1548
Arvoden sakrevisorer
Arvoden sakrevisorer -4000
Sociala avgifter sakrevisorer -1300
Ekonomitjänster
Ekonomitjänster -180000
Löpande lönehantering -45000
Revisionskostnader -40000
Övriga konsultationer -60000
Telefon
Telefonkostnader -17940
Kontor
Porto -500
Förbrukningsinventarier -10000
Förbrukningsmatieral -5000
Avskrivningar
Avskrivningar datorer -22500
Avskrivningar inventarier -3000
Finansiella poster
Finansiella poster 0
Kravaletten
Biljetter och märken 210000
Kravaletten kostnader -210000

Konto 10 000 kr-    
Medlemsintäkter
Medlemsintäkter
Medlemssystem
Ersättning från Universitetet för medlemssystem
Integration & Uppstart medlemssystem
Montania
Memlist
Medlemsförmåner
Medlemsförmåner
Rabatter Kårservice
Medlemsrekryteringsavtal
Medlemsrekryteringsavtal
Medlemsevenemang
Medlemsevenemang

Medlemmar



Konto 70 500 kr    
Kommunbidrag
Kommunbidrag Linköping
Kommunbidrag Norrköping
Studiesociala aktiviteter
Övrigt studiesocialt
Valborg
Sittningar
Kårengagerades sittning
Faddertack
Övriga sittningskostnader
Informationsarbete studiesocialt
Chefsmöten

Konto 145 000 kr  
Mottagningsstöd
Mottagningsstöd Filosofisk fakultet
Mottagningsstöd UV
Frikursmottagningsbidrag
Arvoden
Arvoden mottagningssamordnare
Sociala avgifter mottagningssamordnare
Mottagningsstöd till sektioner
Mottagningsstöd till sektioner
Marknadsföring mottagning
Marknadsföring mottagning
Planering mottagning
Mottagningssamordnares omkostnader
Möten relaterade till mottagning
Utbildning relaterad till mottagning
Aktiviteter
Kravalettenförhäng
Stuffiaden
Märkesbacken
Kalasmottagningen
Övrig mottagningsverksamhet

Konto 62 500 kr    
Arbetsmiljöbidrag
Arbetsmiljöbidrag
Bidrag för synliggörandet av arbetsmiljö
Möten med sektioner
Möten med sektioner avseende arbetsmiljö
Informationsarbete arbetsmiljö
Arbetsmiljöprojekt
AMO-veckan

Studiesocialt

Mottagning

Arbetsmiljö



Konto 19 500 kr-    
Premiering
Litteraturstipendie
Årets pedagog
Möten med sektioner
Möten med sektioner avseende utbildning
UB-utbildning
Informationsarbete utbildning
Informationsarbete utbildning
Utbildningsveckan

Konto 403 500 kr-  
Sektionsavtalet
Sektionsavtalet
Frikursavtal
Frikursavtal
Marknadsföringsstöd
Marknadsföringsstöd
Möten med sektioner
SEKT/INSEKT
Sektionsutbildning
Bidrag som kan äskas för
Bidrag som kan äskas för

Konto 392 125 kr-  
Studentrepresentation
Arvode studentrepresentanter
Sociala avgifter studentrepresentanter
Engagemangsvård studrep
Sveriges förenade studentkårer
Medlemsavgift SFS
Omkostnader SFSFUM
Medlemsmöten SFS
Nationella samarbeten
Projektet
Samband

Konto 110 100 kr-  
Arvoden
Arvoden fullmäktige
Sociala avgifter fullmäktige
FUM-möten
Mötesomkostnader
Utbildning FUM
FUM-stöd
Engagemangsvård FUM

Utbildning

Sektioner

Påverkansarbete

Kårfullmäktige



Profilmaterial FUM
Engagemangsstöd
Listmarknadsföring
Utskott
Valberedning
Valkommitén
Valarbete

Konto 78 572 kr-    
Deltidarprogram
Arvoden deltidare
Sociala avgifter deltidare
Presidiets strategiska medel
Strategiska medel

Strategiska medel
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