
Protokoll för StuFFs fullmäktigemöte
220601 FP11-21/22

Sidan 1 av 14

Datum: Onsdagen den 1 juni 2022

Tid kl 17:15

Lokal: T1 i hus C,  Campus Valla

Kallade: Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 21/22, valberedningen 21/22

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterad på
Lärarlistan 5/5

Malin Grönroos x

Sanna Rudolfsen x 17-21

Philip Andersson x

Ebba Mellberg x

Ebba Jonasson x

Stad i ljus 2/4

Didrik Florhed

Elliott Larsson x

Hugo Hennel

Frida Westlund

Klara Bergh x

Kulturlistan 1/2

Sofia Elwe x

Hedvig Martinsson

Pol-Kand-listan 2/3

Anna Wikström x

Alice Eriksson

Alexander Fröderberg

Alva Vallin
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Kasper Johansson x

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 1/1

Johanna Finndin x

NLsek-listan 0/2

Maria Atto

Saga Gustafsson

Närvarande styrelsemedlemmar

Simon Ågren x

Max Iivanainen Björklund x
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Rebecca Ritzén x

Freja Larsson x

Petra Rörberg

Oscar Vines

Kim Axelsson x

Injusterade personer

Victor Johansson x

Tua Wigforss x

Maria Amble x

Josefin Stoor x

Karin Frölind x
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Ärendeordning: 1-6, 8, 10, 11, 12, 13, 7, 9, 14-21
Punkt Ärende Handl. nr.

1) Mötets öppnande
Amanda Heikkinen öppnade mötet kl 17:23.

2) Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 13 röstande.

3) Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades: att välja Sanna Rudolfsen och Elliott Larsson till justerare tillika
rösträknare.

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

5) Adjungeringar
Amanda Heikkinen yrkade på att adjungera Victor Johansson med närvaro-
och yttranderätt.
Besluatdes: att adjungera Victor Johansson med närvaro-
och yttranderätt.

Amanda Heikkinen yrkade på att adjungera Tua Wigforss med närvaro-
och yttranderätt.
Besluatdes: att adjungera Tua Wigforss med närvaro-
och yttranderätt.

Amanda Heikkinen yrkade på att adjungera Maria Amble med närvaro-
och yttranderätt.
Besluatdes: att adjungera Maria Amble med närvaro-
och yttranderätt.

Amanda Heikkinen yrkade på att adjungera Josefin Stoor med närvaro-
och yttranderätt.
Besluatdes: att adjungera Josefin Stoor med närvaro-
och yttranderätt.

Amanda Heikkinen yrkade på att adjungera Karin Frölind med närvaro-
och yttranderätt.
Besluatdes: att adjungera Karin Frölind med närvaro-
och yttranderätt.

6) Fastställande av föredragningslista
Beslutades: att godkänna den framvaskade föredragningslistan.

6 FF11-2122

7) Tidigare mötesprotokoll
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a) FP01
Lämnades utan åtgärd

7a FP01-2122

8) Beslut per capsulam

a) Tjänstestruktur 22/23
Tjänstestrukturen för verksamhetsåret 22/23 lades till handlingarna.

8a FF11-2122

9) Diskussionspunkter

a) KSÄF
KO Simon Ågren föredrog punkten och informerade om diskussionsunderlaget
som skickats av Kårservice Ägarförening. De vill veta vad FUM tycker att
Kårservice ska göra med exempelvis kårhusen och vad de ska göra för att
studentlivet ska förbättras.

FUM säger att de huvudsakliga skälen för att vara medlem i kåren ofta är rabatt på
mat och festbiljetter. Vidare påtalas att medlemsnyttan inte är lika för alla
medlemmar, utan större för de som är kåraktiva. Därtill tycker FUM att
medlemsnyttan ska finnas oavsett engagemang och att det är något som ska
prioriteras..

För att utveckla student- och medlemsnyttan, där det senare ska vara huvudfokus,
föreslås att Kårallen ska vara öppen även på kvällar samt utrustas med bättre
ventilation. På ämnet Kårhusen nämns även en upprustning av KK samt någon
form av fikaverksamhet på HG som förslag, samt att det är viktigt att kårhusen är
fortsatt öppna för alla studenter.

Andra förslag som uppkom var att kårhusen ska anordna quiz utan pott, därmed
utan avgift, och att Kårservice ska fokusera mer på att integrera utbytesstudenter
och frikursare.

FUM vill att möjligheterna till studentliv i Norrköping ska utvecklas och få en större
bredd i och balans mellan studier och fest.

FUM lyfter även att studenter generellt har dålig kunskap om hur KSÄF,
Kårservice, kårerna och kårhusen fungerar och hänger ihop och att resurser bör
läggas på att utveckla informationen om verksamheterna.

9a FF11-2122

b) Nytt beslut rörande ersättning till studentrepresentanter 9b FF11-2122
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VKO Max Iivanainen Björklund och MSA Rebecca Ritzén föredrog punkten och
informerade om studentrepresentantuppdraget. Många av
studentrepresentantsposterna i universitetets beslutande organ är lagstadgade och
dessa poster ska tillsättas och arvoderas av kåren i enlighet med universitetets beslut
för arvode. Från 1 januari 2022 finns ett beslut om höjt arvode vilket blev
problematiskt då det skedde mitt i verksamhetsåret och kåren inte hade möjlighet
att påverka beslutet. Informellt har styrelsen därför informerats om att de kan välja
att agera enligt det nya beslutet först från nästa verksamhetsår.

Diskussionen gäller hur kåren ska agera i frågan. Enligt givna alternativ i
diskussionsunderlaget kan arvode betalas ut på olika sätt beroende på hur FUM
resonerar. Styrelsen poängterar att representanten i disciplinnämnden är undantagen
den informella informationen och kommer att arvoderas enligt det nya beslutet.

Vidare informerade styrelsen att det är flera kårstyrelsemedlemmar som sitter på
platserna för studentrepresentanter, samt en del studenter och doktorander och det
rör sig om mellan 20 och 30 personer totalt. Det finns mycket utvecklingsarbete att
göra kring studentrepresentanterna och det är viktigt för studenterna att dessa
poster. Det är i dessa forum som kåren kan utöva sina påverkansmöjligheter och
driva frågor som exempelvis att studenterna ska ha 15 minuters rast efter varje
undervisningstimme.

FUM resonerar främst kring alternativ B och C där de finner C mest konkret. Om
kåren ska agera enligt alternativ B anser mötet att det behöver det vara väldigt
tydligt med på vilka grunder ett visst arvode har utlovats och FUM finner det inte
möjligt att upprätthålla kårens rykte utifrån muntliga löften. FUM föredrar
därmed att styrelsen agerar enligt alternativ C i diskussionsunderlaget. FUM vill
även att det ska skrivas in i avtalen för studentrepresentanterna vilket arvode som
gäller och att det inte ska finnas olika löften.
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c) Retroaktivt arvode
VKO Max Iivanainen Björklund och MSA Rebecca Ritzén föredrog punkten och
informerade om att arbetet med studentrepresentation varit problematiskt.
Studenter som suttit på arvoderade poster har efterfrågat arvode för tidigare
perioder, från och med höstterminen 2019, och kåren kan inte bevisa huruvida
dessa arvoden redan utbetalats eller inte eftersom banken inte sparar information så
långt bak i tiden. Studenterna har agerat representanter i sina kontexter under givna
perioder men i vissa fall utan avtal och/eller utan avtalat arvode. Styrelsen
poängterar att det kan handla om en omedvetenhet från representanternas sida samt
att det, i många fall, finns studentrepresentanter i olika forum på universitetet som
inte är korrekt tillsatta av kåren. Frågan gäller om kåren ska betala ut arvode i
efterhand till dessa studenter eller inte.

FUM diskuterar och nämner att situationen skulle kunna hanteras som ett undantag
men att fler kan begära arvode i efterhand och att det finns en stor risk för fusk.
Det finns även en lösning att kåren betalar arvode retroaktivt för det som det finns
underlag för vilket FUM ser som en säkrare lösning. FUM är eniga kring att de
arvoden vilka kan bevisas att de inte har utbetalats ska utbetalas, och att de som
ligger för långt bak i tiden för att enkelt kunna bevisas inte ska utbetalas, alltså i
enlighet med styrelsens alternativ A.

9c FF11-2122

d) Bilutredning
FUM är eniga med utredningsgruppen och förordar alternativ 3 i
diskussionsunderlaget, att hyra LiU-bil, samt tycker att kåren inte ska äga
någon bil.

9d FF11-2122

10) Val av kårstyrelse
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a) Vice KO
Valberedningens förslag: Max Iivanainen Björklund

Röstprotokoll:
Ida Svensson röstade ja
Elliott Larsson lade ner sin röst
Klara Bergh röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Ebba Jonasson röstade ja
Philip Andersson röstade ja
Sanna Rudolfsen röstade ja
Ebba Mellberg röstade ja
Johanna Finndin röstade ja
Sofia Elwe röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Anna Wikström röstade ja
Kasper Johansson röstade ja

Beslutades: att välja Max Iivanainen Björklund till Vice Kårordförande för
verksamhetsåret 2022/2023.

b) SAL
Valberedningens förslag: vakant

Röstprotokoll:
Ida Svensson röstade ja
Elliott Larsson lade ner sin röst
Klara Bergh röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Ebba Jonasson röstade ja
Philip Andersson röstade ja
Sanna Rudolfsen röstade ja
Ebba Mellberg röstade ja
Johanna Finndin röstade ja
Sofia Elwe röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Anna Wikström röstade ja
Kasper Johansson röstade ja

Beslutades: att vakantsätta posten.
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c) SUF
Valberedningens förslag: Karin Frölind

Röstprotokoll:
Ida Svensson röstade ja
Elliott Larsson lade ner sin röst
Klara Bergh röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Ebba Jonasson röstade ja
Philip Andersson röstade ja
Sanna Rudolfsen röstade ja
Ebba Mellberg röstade ja
Johanna Finndin röstade ja
Sofia Elwe röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Anna Wikström röstade ja
Kasper Johansson röstade ja

Beslutades: att välja Karin Frölind till Studentombud Utbildning Filosofisk Fakultet
för verksamhetsåret 2022/2023.

d) SUU
Valberedningens förslag: vakant

Röstprotokoll:
Ida Svensson röstade ja
Elliott Larsson lade ner sin röst
Klara Bergh röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Ebba Jonasson röstade ja
Philip Andersson röstade ja
Sanna Rudolfsen röstade ja
Ebba Mellberg röstade ja
Johanna Finndin röstade ja
Sofia Elwe röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Anna Wikström röstade ja
Kasper Johansson röstade ja

Beslutades: att vakantsätta posten.

11) Val av Valberedning 22/23
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a) Ordförande för Valberedningen
Beslutades: att välja Maria Amble till ordförande i valberedningen 22/23.

b) Ledamöter i Valberedningen (4)
Beslutades: att välja Tua Wigforss till ledamot i valberedningen 22/23.
Beslutades: att vakantsätta två ledamotsposter.

12) Val av sakrevisorer 22/23
Valberedningens nominering: Josefin Stoor

Röstprotokoll:
Ida Svensson röstade ja
Elliott Larsson lade ner sin röst
Klara Bergh röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Ebba Jonasson röstade ja
Philip Andersson röstade ja
Sanna Rudolfsen röstade ja
Ebba Mellberg röstade ja
Johanna Finndin röstade ja
Sofia Elwe röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Anna Wikström röstade ja
Kasper Johansson röstade ja

Beslutades: att välja Josefin Stoor till sakrevisor 22/23.

Kim Axelsson golvnominerade sig till posten som sakrevisor 22/23.

Röstprotokoll:
Ida Svensson röstade ja
Elliott Larsson lade ner sin röst
Klara Bergh röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Ebba Jonasson röstade ja
Philip Andersson röstade ja
Sanna Rudolfsen röstade ja
Ebba Mellberg röstade ja
Johanna Finndin röstade ja
Sofia Elwe röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Anna Wikström röstade ja
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Kasper Johansson röstade ja

Beslutades: att välja Kim Axelsson till sakrevisor 22/23.

Mötet ajournerades 15 minuter

13) Valprotokollet

Röstprotokoll:
Ida Svensson röstade ja
Elliott Larsson röstade ja
Klara Bergh röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Ebba Jonasson röstade ja
Philip Andersson röstade ja
Sanna Rudolfsen röstade ja
Ebba Mellberg röstade ja
Johanna Finndin röstade ja
Sofia Elwe röstade ja
Malin Jönsson röstade ja
Anna Wikström röstade ja
Kasper Johansson röstade ja

Beslutades: att godkänna valprotokollet samt att ge kårvalskommittén rätt till
redaktionella ändringar.

13 FF11-2122

14) Interpellationer
Lämnades utan åtgärd

15) Motioner

a) Engagemangsgradering
Beslutades: att godkänna motionen.

15a FF11-2122
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b) Avveckling av Kårvalskommittén
Yrkande 1
Kim Axelsson yrkade på att lägga till följande att-satser:
Ge styrelsen 22/23 i uppdrag att ta fram ett utkast på rösträknargruppens
utskottsinstruktion och lägga fram det till Fullmäktige för beslut.
Ge Fullmäktige 22/23 i uppdrag att revidera budgeten i samband med avvecklandet
av kårvalskommittèn och inrättandet av en rösträknargrupp.

Beslutades: att godkänna yrkande 1.
Beslutades: att godkänna den framvaskade motionen.

15b FF11-2122

c) Beslut arbetstid Kommunikatör 21/22
Styrelsen informerade om hur de kommer påverkas av beslutet med tyngdpunkt i
att den negativa påverkan som godkännandet kan ha är liten.
Beslutades: att godkänna motionen.

15c FF11-2122

16) Propositioner

a) Höjning av budgetpost för påverkansarbete
Lämnades utan åtgärd

16a FF11-2122

b) Revidering bilpolicy i ett beslutsförslag
SAL Freja Larsson föredrog punkten.
Beslutades: att godkänna propositionen.

16b FF11-2122

c) Revidering grafisk profil
KO Simon Ågren föredrog punkten och informerade om att de delar som rör
FUMs inaktiva utskott har tagits bort.
Beslutades: att godkänna propositionen.

16c FF11-2122

d) Revidering instruktioner för valberedningen
KO Simon Ågren föredrog punkten och informerade om att ändringarna främst rör
begrepp för valberedningen.
Beslutades: att godkänna propositionen.

16d FF11-2122

e) Revidering instruktioner för kårvalskommittén
Lämnades utan åtgärd

16e FF11-2122

f) Revidering kommunikationspolicy
KO Simon Ågren föredrog punkten och informerade att förändringarna främst
avser konsekvensändringar av beslut samt grammatiska korrigeringar.
Beslutades: att godkänna propositionen.

16f FF11-2122

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

ELS.RAH
AH

EIA

https://secure.na1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw


Protokoll för StuFFs fullmäktigemöte
220601 FP11-21/22

Sidan 13 av 14

g) Revidering Policy för externa samarbeten
MSA Rebecca Ritzén föredrog punkten och informerade om den nya punkten
Näringslivsportfölj. Det är ett dokument innehållande förslag på samarbeten och
åsikter vid kontakt med näringslivet.
Beslutades: att godkänna propositionen.

16g FF11-2122

h) Revidering Studentrepresentantpolicy
MSA Rebecca Ritzén föredrog punkten och informerade om att policyn har
förtydligats vad gäller lagar och regler, tillsättning och arvodering.
Beslutades: att godkänna propositionen.

16h FF11-2122

17) Information från styrelse och utskott
Styrelsen informerade om Kårservices övertagande av Husett. De sektioner med
ekonomisk förmåga har fått information om möjligheten att ha sektionsrum där.

Styrelsen arbetar med att fastställa verksamhetsplanen för LiU och förbereder inför
Kåraktivas sittning. Ett arbete med att digitalisera campus pågår där styrelsen deltar
och det finns en arbetsgrupp som intresserade studenter kan delta i.

Framöver kommer ersättningar och arvoden att betalas ut och Fullmäktige
uppmanas ta kontakt med Max vid frågor om det.

FUM informerades även om två budgetavvikelser som kommer att ske. Dels
kårrabatten, som blev mycket populär och därför kommer kosta mer än beräknat
med en prognos på 100 000 kr, dels en uppdatering av hemsidan som kommer
kosta ca 10 000 kr.

18) Entlediganden
Lämnades utan åtgärd

19) Övriga frågor

20) Nästa möte
Punkten överlämnades till talmanspresidiet 22/23.

21) Mötets avslutande
Amanda Heikkinen avslutade mötet kl 21:13.
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Sidan 14 av 14

_____________________________________ ______________________________________

Amanda Heikkinen, talman Ellen Ivarius Andersson, sekreterare

_____________________________________ ______________________________________

Elliott Larsson, justeringsperson Sanna Rudolfsen, justeringsperson

StuFF
Kårallen, Universitetet
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www.stuff.liu.se

Elliott Larsson (27 jun 2022 10:49 GMT+2) Sanna Rudolfsen (27 jun 2022 15:01 GMT+2)

Amanda Heikkinen (29 jun 2022 12:59 GMT+2)
Amanda Heikkinen

Ellen Ivarius Andersson (14 jul 2022 09:56 GMT+2)
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Kallelse till StuFFs fullmäktigemöte
220601 FF11-21/22

Sidan 1 av 3

Datum: Onsdagen den 1 Juni 2022

Tid 17.00

Lokal: T1 på campus Valla i 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 FF11-21/22

7. Tidigare mötesprotokoll

a) FP01 FP01-21/22

8. Beslut per capsulam

a) Tjänstestruktur FP06

9. Diskussionspunkter

a) KSÄF 9a FF11-21/22

b) Nytt beslut rörande ersättning till studentrepresentanter 9b FF11-21/22

c) Retroaktivt arvode 9c FF11-21/22

d) Bilutredning 9d FF11-21/22
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Kallelse till StuFFs fullmäktigemöte
220601 FF11-21/22

Sidan 2 av 3

10. Val av styrelse för verksamhetsår 2022/2023

a) Vice KO

b) SAL

c) SUF

d) SUU

11. Val av Valberedning 22/23

a) Ordförande för valberedningen

b) Ledamöter för valberedningen (4)

12. Val av sakrevisorer 22/23

13. Valprotokollet

14. Interpellationer

15. Motioner

a) Engagemangsgradering 15a FF11-21/22

b)  Avveckling av Kårvalskommintén 15b FF11-21/22

c) Beslut arbetstid Kommunikatör 21/22 15c FF11-21/22

16. Propositioner

a) Höjning budgetpost för påverkansarbete 16a FF11-21/22

b) Revidering bilpolicy i ett beslutsförslag 16b FF11-21/22

c) Revidering grafisk profil 16c FF11-21/22

d) Revidering instruktioner för valberedningen 16d FF11-21/22

e) Revidering instruktioner för kårvalkommittén 16e FF11-21/22

f) Revidering kommunikationspolicy 16f FF11-21/22
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Kallelse till StuFFs fullmäktigemöte
220601 FF11-21/22

Sidan 3 av 3

g) Revidering Policy för externa samarbeten 16g FF11-21/22

h) Revidering Studentrepresentantpolicy 16h FF11-21/22

17. Information från styrelse och utskott

18. Entlediganden

19. Övriga frågor

20. Nästa möte

Överlämnar denna punkt till talmanspresidium 22/23

21. Mötets avslutande
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Proposition om fastställande av tjänstestruktur för verksamhetsåret 

22/23 

 
Tjänstestrukturen måste godkännas på nytt varje år av fullmäktige, i StuFFs stadga §1.7 g) står 
följande: ”Tjänstestrukturen ska antas en för varje nytt verksamhetsår i god tid innan valberedningen påbörjar sitt 
arbete inför årsmötet”. Rekryteringen för valberedningen har varit pågående en längre tid redan, därav 
borde styrelsen lagt fram detta till Fullmäktige tidigare. På grund av en ohållbar arbetssituation för 
presidiet hade detta fallit mellan stolarna, därför skickas ett per capsulam-beslut om detta för att 
valberedningens arbete ska kunna sätta igång så snart som möjligt. 
 
Det är inga större förändringar gentemot tidigare tjänstestrukturen. Några exempel är att valrådet 
har blivit konsekvensändrat till kårvalskommittèn, firmatecknandet går över hela presidiet istället för 
att skrivas ut på både KO och VKO. Samt att MSA:s tjänstestruktur har fått en del förtydliganden. 
 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Att godkänna tjänstestrukturen för verksamhetsåret 22/23 

• Att ge styrelsen rätten till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Styrelsen genom Kim Axelsson 

Kim Axelsson (27 jun 2022 10:56 GMT+2)
Kim Axelsson
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Tjänstestruktur för verksamhetsår 2022/2023 

Inledning 

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

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

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

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

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

• Att säkerställa studentinflytande genom att tillsätta studentrepresentanter och tillvarata kårens 
påverkansmöjlighet på såväl lokal som nationell nivå. 
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Fullmäktige 

Talmanspresidiet 
Talmanspresidiet består av talman, vice talman, sekreterare och vice sekreterare. Talmanspresidiet 
ansvarar för att underlätta fullmäktiges arbete genom att arbetsleda kontinuerligt under 
verksamhetsåret. Tillsammans ansvarar talman och sekreterare för att fullmäktiges handlingar och 
protokoll distribueras. De ansvarar även för att en aktuell röstlängd finns med på 
fullmäktigesammanträdena. 

Talman 

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

Vice talman 

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

Sekreterare 

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

Vice sekreterare 

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

Kårvalskommittén ordförande 

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

Ledamot av kårvalskommittén (max fyra platser) 

Kårvalskommitténs ledamöter anordnar tillsammans med ordförande valet till fullmäktige. 
Kårvalskommitténs ordförande samt vice ordförande utses internt av kårvalskommittén och ska båda 
vara ledamöter. 

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

Valberedningens ordförande 

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

Ledamöter valberedningen (max fyra platser) 

Valberedningens ledamöter bereder tillsammans med ordförande val till förtroendeposter. 
Valberedningens ordförande samt vice ordförande utses internt av valberedningen och ska båda vara 
ledamöter. 
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Övriga förtroendevalda 

Stadgetolkare 

Stadgan är studentkårens viktigaste styrdokument. Ett sådant dokument kan dock inte detaljreglera alla 
potentiella situationer. När det råder en tvist eller annan oklarhet hur stadgan ska tolkas har 
stadgetolkaren till uppgift att ange den slutgiltiga tolkningen. Stadgetolkaren bör vara verksam vid 
universitetet och ska ha god kännedom om hur StuFF är organiserat. 

Revisorer (en auktoriserad och två sakrevisorer) 

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

Studentrepresentanter 

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

Posterna fylls både av styrelsens ledamöter och av övriga studenter inklusive doktorander. 
Tillsättningen av de senare sker ofta i samarbete med StuFFs sektioner, men kan även vara studenter 
utan sektionsengagemang. 
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Styrelsen 

Styrelsens arbete utgår från gällande styrdokument. Styrelsen är ett kollektiv och varje styrelseledamot 
bär ansvar för att styrelsen genomför sitt arbete. På samma sätt är alla styrelseledamöter ansvariga för 
styrelsens samtliga beslut. 

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

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

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

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

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

Styrelseledamöterna är att betrakta som studentpolitiker som för kårens talan utåt. De kan således 
förväntas uttala sig i olika frågor rörande student- och utbildningspolitik och ska då föra fram kårens 
åsikter i enlighet med styrdokumenten. Därför förväntas det även att styrelseledamöterna värnar om 
StuFFs varumärke även utanför arbetstid. 
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Presidiet 
Kårordförande och vice kårordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet arbetar i synnerhet med 
att planera och leda förvaltningen av styrelsens uppdrag. Presidiet har ansvar för att planera och leda 
styrelsens strategiska och långsiktiga arbete samt att förvalta kårens personella och ekonomiska resurser. 
Presidiet har således tre gemensamma ansvarsuppgifter: planering och ledning av styrelsens arbete, 
ekonomisk förvaltning samt representation. Presidiet har det huvudsakliga ansvaret för kontakten 
mellan styrelsen och fullmäktige och har som uppgift att bereda beslutsunderlag åt fullmäktige. Båda är 
organisationens firmatecknare. 

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

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

Kårordförande (heltid) 

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

Vice kårordförande (heltid) 

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

Studentombud Utbildning Filosofisk Fakultet (heltid) 

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

Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (heltid) 

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

Studentombud arbetsmiljö och Lika villkor (heltid) 

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

Studiesocialt ansvarig med inriktning Mottagning och sektion (heltid) 

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

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

Kommunikatör (heltid) 

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

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

Med ansvar för studenternas representation tar även MSA ansvar för nationell representation och där 
ingår kårens arbete i Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. 

Förvaltningsenheten 
Presidiet och informationsenheten utgör tillsammans förvaltningsenheten. Syftet med 
förvaltningsenheten är att diskutera, planera och genomföra strategiska satsningar externt och internt 
för kåren, förvalta organisationen, vårda medlemskapet och organisationens varumärke.  



Diskussionsunderlag FuM

Bakgrund
För att bedriva ägarstyrning av bolaget Kårservice AB har Kårservice ägarförening (KSÄF)
ett framtaget ägardirektiv. Ägardirektivet fastställer de förväntningar som KSÄF ställer på
bolaget och det är framtaget 2018/2019.

Kårservice Ägarförening ska under 2022/2023 arbeta med en översyn av ägardirektiven. I
november 2022 ska ett färdigt utkast vara klart för bolagsstyrelsen att läsa. Ett nytt
ägardirektivet planeras att klubbas i maj 2023. I detta arbete vill KSÄF att kårernas
kårfullmäktige ska diskutera student- och medlemsnytta. Nedanstående stycken är
utdragna från Kårservices ägardirektiv.

3.6 Utveckling av framtida studentnytta
Ägarföreningen uppdrar åt Kårservice AB att öka studentnyttan genom befintliga och nya
tjänster. Kårservice AB ansvarar för att komma med idéer till och utveckla nya tjänster.
Detta arbete kan med fördel ske i samverkan med studentkårer, festerier, studentföreningar
och enskilda studenter.

3.7 Studentkårernas medlemmar
Studentkårerna vill få fler medlemmar och skapa större nytta för sina medlemmar. Därför
uppdrar ägarföreningen åt Kårservice AB att:

● Kommunicera och göra sin koppling till studentkårerna, sitt uppdrag och sin
leverans av studentnytta tydlig för studenterna.

● Erbjuda studentkårernas medlemmar förmåner, t.ex. rabatt på mat och inträde.
Förändring av medlemsförmåner (dokumentet ”Ägardirektiv medlemsförmåner
2019”) ska beredas av Kårservice AB, godkännas av ägarföreningens styrelse och
därefter beslutas av Kårservice AB. Kårservice AB ska rapportera den ekonomiska
omfattningen av medlemsförmånerna till ägarföreningen.

3.8 Uppföljning och mätning av studentnytta och medlemsnytta
Ägarföreningens avsikt med Kårservice AB är att bolaget ska leverera växande
studentnytta.  För att nå det målet är det avgörande hur studenterna vid LiU uppfattar
studentnyttan. Därför ska Kårservice AB försäkra sig om att den levererade och upplevda
studentnyttan ständigt växer genom att göra med varandra jämförbara mätningar och
analyser av hur LiU:s studenter uppfattar studentnyttan och hur kårmedlemmar uppfattar
medlemsnyttan. Dessa analyser ligger sedan till grund för hur studentnyttan och
medlemsnyttan kan vidareutvecklas. Mätningarna och analyserna ska ingå i Kårservice
AB:s rapportering till ägarföreningen.



Frågeställningar

- Vad är medlemsnytta? Är det lika för alla kårmedlemmar?

- Vad är studentnytta? Är det lika för alla studenter?

- Hur skulle vi kunna följa utvecklingen av student- och medlemsnyttan?



 

 

Varje verksamhetsår tillsätter StuFF studentrepresentanter till diverse mötesforum på Linköpings 
universitet. Universitetet har genom kåruppdraget beslutat att det åligger kåren att betala arvoden 
för vissa studentrepresentantsuppdrag enligt Ersättning för uppdrag i styrelser och nämnder (DNR LIU 
2009-00677). De ledamöter som företräder de studerande arvoderas av studentkårerna som betalar 
ut ersättningen terminsvis i slutet på varje termin.  
 
Under verksamhetåret har ett nytt Beslut om ersättning till student- och doktorandrepresentanter (DNR LIU 
2021-04918) fastslagits, som ersätter det tidigare och gäller från och med 1 januari 2022. 
 
Besluten om arvoden skiljer sig enligt: 
 

Uppdrag Gamla 
modellen 

Nya 
modellen 

Kommentar 

Styrelseledamot 
grundarvode 

3 000 kr 
/termin 

3 000 kr 
/termin 

Inkluderar även disciplinnämnd och 
anställningsnämnd 

Styrelseledamot 
mötesarvode 

0 kr / möte 1 000 kr / 
möte 

Inkluderar även disciplinnämnd och 
anställningsnämnd 

Styrelsesuppleant 
mötesarvode 

1 000 kr / 
möte 

1 000 kr / 
möte 

 

Nämndledamot 
grundarvode 

1 500 kr / 
termin 

1 500 kr / 
termin 

 

Nämndledamot 
mötesarvode 

0 kr / möte 500 kr / 
möte 

 

Nämndsuppleant 
mötesarvode 

500 kr / 
möte 

500 kr / 
möte 

 

 

 
Kårerna framförde kritik mot att införandet av den nya modellen sker under verksamhetsåret då 
kårerna inte budgeterat för den påtagligt höja kostnaden. Representanter för LiU har informellt gett 
kårerna ett undantag från beslutet för de arvoden som ska betalas ut för de uppdrag som genomförs 



 

 

under VT22.  

 
Värt att påpeka här är att arvoderingen för studentrepresentanterna i Disciplinnämnden tidigare har 
legat helt på LiU, men enligt det nya beslutet ska alltså detta nu utbetalas av studentkårerna. Tillägget 
att arvodera studentrepresentanterna i Disciplinnämnden enligt den nya modellen har fullmäktige 
inte makt över då detta inte inkluderas i undantaget.  

 
Styrelsen har valt att tolka det som att de som suttit på helårsuppdrag sedan HT21 kan enligt 
undantaget få arvodering enligt den gamla modellen. Svårare blir fallet dock för de 
studentrepresentanter som klivit på sitt uppdrag efter 1 januari 2022. Ännu svårare blir det för de fall 
där dessa rekryterats till sitt uppdrag under löfte om att den nya arvoderingsmodellen ska 
gälla dem.  
 
Det är 4 stycken studentrepresentanter som rekryterats med start VT22 och som blivit lovade 
arvode enligt den nya modellen, medan det utöver dessa är 3 stycken studentrepresentanter som 
klivit på sitt uppdrag efter 1 januari 2022 utan att ha blivit lovade arvode enligt en viss modell.  

Styrelsen tolkar situationen som att vi enligt beslut- och undantag från LiU kan arvodera samtliga 
studentrepresentanter enligt den gamla modellen som budgeterat.  
 
Däremot finns det moraliska frågor kring huruvida detta är rätt då vissa blivit lovade nytt arvode och 
att vissa kan ha mer grund att begära detta om de rekryterades efter att beslutet från LiU sattes. Mot 
detta ställs en annan moralisk fråga i att vissa uppdrag som utförts samtidigt arvoderas enligt olika 
modeller. 

 
Det är 4 stycken av styrelsens ledamöter (KO, VKO, SUF, SUU) som under verksamhetsåret sitter 
på flertalet studentrepresentantsuppdrag som berörs av modellerna. Ett beslut som skulle innebära 
att dessa ska arvoderas enligt nya modellen innebär ett ekonomiskt intresse för dessa och en stor del 
av styrelsen ska betraktas jäviga i frågan. Styrelsen vill därför inte kommentera vilket alternativ som 
skulle föredras. 

 
Som styrelsen ser det som kan fullmäktige nu ta ställning till följande alternativ: 

 
A. Fullmäktige beslutar att samtliga studentrepresentanter som suttit under 

verksamhetsårshalvan VT22 arvoderas enligt den gamla modellen. Detta skulle kräva en 



 

 

höjning med ca 7 000 kr då studentrepresentanterna i Disciplinnämnden måste bli 
arvoderade enligt den nya modellen oavsett. 

B. Fullmäktige beslutar att de studentrepresentanter som lovats arvodering enligt den nya 
modellen arvoderas enligt den nya modellen, resten arvoderas enligt den gamla modellen. 
Detta skulle kräva en höjning med 21 000 kr. 

C. Fullmäktige beslutar att de studentrepresentanter som klivit på sitt uppdrag under 
verksamhetsårshalvan VT22 arvoderas enligt den nya modellen, resten enligt den gamla 
modellen. Detta skulle kräva en höjning med 30 000 kr. 

D. Fullmäktige beslutar att samtliga studentrepresentanter som suttit under 
verksamhetsårshalvan VT22 arvoderas enligt den nya modellen. Detta hade således berört 
även de studentrepresentationsuppdrag som styrelseledamöter sitter på. Detta skulle kräva en 
höjning med 75 000 kr. 

 
Styrelsen genom Rebecca Ritzén och Max Iivanainen Björklund. 

Max I. Björklund (27 jun 2022 16:48 GMT+2)
Max I. Björklund

Rebecca Ritzén (4 jul 2022 07:27 GMT+2)
Rebecca Ritzén

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw


 

 

Under verksamhetsåret 21/22 har det uppdagats om att studentrepresentanter, i första hand flertalet 
doktorander, inte riktigt fått arvode som de varit berättigade till.  
 
De studentrepresentanter som efterfrågat ersättning för tidigare perioder är: 

• Ordinarie studentrepresentant i Styrelsen för Utbildningsvetenskap 
Uppger att inte ha utbetalad ersättning för HT20 och VT21.  
Är berättigad 3000kr/termin, vilket innebär en extra summa på 6000kr. 

• Ordinarie studentrepresentant i Forskarutbildnings- och docentnämnden vid 
området för Utbildningsvetenskap 
Uppger att inte ha fått utbetalad ersättning för HT19, VT20, HT20 och VT21.  
Är berättigad 3000kr/termin, vilket innebär en extra summa på 6000kr. 

• Ordinarie studentrepresentant i Forskarutbildningsnämnden för Filosofisk Fakultet 
Uppger att inte ha fått utbetalad ersättning för VT20, HT20 och VT21.  
Är berättigad 3000kr/termin, vilket innebär en extra summa på 4500kr. 

 
I och med att detta berör tidigare perioder gäller också det tidigare beslutet om ersättning (gamla 
modellen). Detta innebär en total summa på 16 500kr för arvode som behöver betalas ut retroaktivt. 

 
• Dessa studentrepresentanter har genom kontakt med kåren uppgett att de inte tror sig fått 

arvode utbetalat av kåren tidigare verksamhetsår. 

• Studentrepresentanterna kan inte bevisa om arvodet betalats ut då bank-loggar inte är 
tillgängliga långt bak i tiden. 

• Kåren kan inte heller bevisa om arvodet betalats ut eller inte. Löneunderlagen tillgängliga 
vice kårordförande i lönesystemet sträcker sig bara till 2021. Där har utbetalningarna ej 
återfunnits. Söka i bankloggarna utan att veta vilken datum det gäller är praktiskt taget 
omöjligt.  

• Kåren hade kunnat med mer tid se över om man kan få tillgång till fler arkiverade system, 
detta är dock inte aktuellt för detta verksamhetsår. 

 
Oklarheten blir nu att studentrepresentanternas ord står mot kårens moraliska kompass. Det kan 
finnas en risk att vi betalar ut ersättning för en person som faktiskt har fått korrekt ersättning 
tidigare, således dubbel ersättning och slöseri med medlemmarnas pengar. Berörda personer menar 
på att de tror sig inte ha fått ersättning tidigare men är samtidigt osäkra på grund av omöjligheten att 
kontrollera. 
Mot detta kan det ställas att dessa representanters avtal antingen inte existerat överhuvudtaget eller 



 

 

varit svåra att tolka. Vi kan säga att det finns ett osynligt krav på att engagerade 
studentrepresentanter bör ha koll på att tillsättning görs korrekt, att de ska skriva avtal med kåren, 
att deras uppdrag är arvoderade och att arvodet ska utbetalas ut i slutet av deras uppdrag.  
 
Styrelsen förenklar dilemmat som följande: 

• Beviljar vi retroaktivt arvode till dessa så visar vi att vi tror på våra studentrepresentanters 
ord samt att vi värderar deras insats högt nog att riskera dubbel arvodering. Skjuta på den 
retroaktiva utbetalningen i hopp om att styrelsen har tid att reda ut saken närmare kan vara 
mer hållbart, men kommer skicka motsatt signal till studentrepresentanterna som efterfrågat 
sin ersättning.  

• Studentrepresentanter bör ha koll på sina rättigheter och bör kanske inte efterfråga arvode i 
efterhand. Med risk för att betala ut dubbel arvodering minskar vi på resurser på andra 
ställen och medlemmarnas pengar kan anses som slösaktigt.  

 
Som styrelsen ser det som kan fullmäktige nu ta ställning till följande alternativ: 
 

A. Fullmäktige beslutar att StuFF inte betalar ut retroaktivt arvode utan bevisföring. Detta 
skulle inte kräva en höjning av budgetposten. 

B. Fullmäktige beslutar att StuFF betalar ut arvode retroaktivt utan bevisföring i detta fall när 
enstaka individer påstår att de inte fått arvode för slutfört uppdrag under tidigare 
verksamhetsår. Denna princip gäller enbart för utbetalningen VT22 och kommer beroende 
på ärende involvera retroaktiva arvoden från tidigast HT19. Ärendena involvera enbart dem 
som hört av sig till StuFF med detta klagomål. Detta skulle kräva en höjning av 
budgetposten med 16 500 kr. 

 
Styrelsen genom Rebecca Ritzén och Max Iivanainen Björklund. 
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Bilutredning  
  

Styrelsen fick i uppdrag att under verksamhetsåret 21/22 utreda användningen av bilen och se över 

behovet av bilägandet i relation till hållbarhetspolicyn.   

Hur bilen används just nu  
Huvudsakligen används bilen för två områden: transport av varor till och från Norrköping samt vid 

inköp av varor.   
  

Stora delar av styrelsens fikainköp görs hos Snabbgrossen i Tornby. Detta sker minst en gång varje 

månad, ofta i nära koppling till de regelbundna möten styrelsen har med utbildningsbevakare, 

sektionsordföranden och arbetsmiljöombud eftersom det ofta köps in färskvaror då. Det kan också 

ske inköp i koppling till fullmäktiges sammanträden, andra mötesfora, eller vid andra tillfällen då 

styrelsen behöver göra diverse inköp av kontorsmateriell, event, övriga möten etc. Uppskattningsvis 
bedöms det att det gjorts, eller behövts göras, ca 4 bilresor per månad.  

  

Undantaget är under Augusti/September där sker det flera resor till norrköping där stora mängder 

material behöver fraktas - dels giveaway material under montringen som styrelsen gör under 

mottagningsperioden men även målningsmaterial till märkesbacken där. Det kan även ske resor 

under sommarmånaderna när campusbussen har uppehåll.  
  
Ofta kan bilresa planeras in iallafall en vecka i förväg, men det finns de gånger som man kan behöva 

använda bilen med väldigt kort varsel. Exempelvis kan en ledamot ha blivit plötsligt sjuk, planen för 

hämtning av mat till FUM har gått fel och man behöver göra en backuplösning, eller schemat har 

plötsligt ändrat och man behöver transportera sig till ett annat campus med väldigt kort tid emellan.   

  

Vid längre resor, såsom till Norrköping, har styrelsen försökt att vara minst 3 personer i bilen vid 

färd - detta för att både berättiga miljöpåverkan och kostnad jämfört med alternativen.  Denna kalkyl 

är gjord utefter bränslekostnaden och inkluderar inte siffror såsom eventuell marknadsminskning 

och slitagekostnader. Samtidigt behöver man ha en god anledning för att använda bilen framför 

kollektivtrafik, såsom transport av varor.   
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Enligt bilpolicyn får bilen i nuläget lånas ut av Linköpings studentkårer, enskilda styrelseledamöter, 

sektioner och andra LUST-godkända föreningar. Detta görs i dagsläget endast i begränsad mån och 

inkomsten av denna typ av verksamhet är därför mycket låg.  

Problemen med bilen  
StuFF har i dagsläget två bilar varav en ska säljas. Eftersom transport av varor är ett av de viktigaste 

syftena med bilen så planeras därför att den lilla bilen ska säljas. Den större bilen, en Open Zafira, 

har dock ett par år på nacken (tillverkad och inköpt 2011). I år behövde batteriet bytas efter att det 

gick sönder – troligtvis med anledning av att den står utomhus. Det har också visat sig problematiskt 

med däckbyte och service av bilen eftersom ledamöterna på grund av tidsbrist haft svårt att hinna 

med den här typen av reguljära arbete. I samtal med tidigare styrelser verkar just bilens problem som 

kan dyka upp väldigt plötsligt ha varit ett stort hinder i arbetet.   

Bilens framtid  
Det finns tre olika scenarion för hur StuFFs bilanvändning kan se ut i framtiden.  

1. Fortsätta använda den nuvarande bilen  
Allt som tiden går och bilen blir äldre kommer fler problem att dyka upp med bilen tills dess att en 

ny köps in. Utöver den stress och osäkerhet som problemen kan innebära kommer det också 

innebära en dyr engångskostnad i framtiden för kåren.  

  

2. Leasa en bil  
Leasing av bil skulle innebära en fast månadskostnad + bränslekostnader snarare än den osäkra 

reparationskostnad som ett ägande av bil innebär. Vidare uppgraderas bilen kontinuerligt utan extra 

engångskostnader. Vad detta skulle kosta beror mycket på vilken typ av bil man eventuellt köper in, 

men det bör antas att man bör sikta på ett av de billigare alternativen, vilket isåfall skulle innebära en 

kostnad på 2500kr till 3000kr per månad + bränslekostnader och parkeringskostnader. Detta innebär 

att totalkostnaden landar någonstans mellan 30 000kr och 36 000kr om året, vilket är högre än den 

nuvarande budgeten på 16 000kr. Vidare behöver StuFF fortfarande betala parkeringskostnader för 

bilen i detta fall. Detta är alternativet som StuFFs systerkår LinTek använder.   
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3. Hyra LiU-bil  
LiU har en egen biluthyrningstjänst som styrelsen under året använt sig av när styrelsens egen bil inte 

varit tillgänglig. LiU har tre typer av bilar tillgängliga för uthyrning enligt nedanstående tabell.  

Bil  Bränsle per mil  Startkostnad per dygn  kostnad per mil 

Toyota (5 sitsig automat, liten)  22  250  18 

Octavia (5 sitsig manuell, medium)  22  300  20 

Caddi (7 sitsig manuell, stor)  22  450  24 

Alla de gånger som styrelsen har hyrt LiU bil har det varit oproblematiskt att få tag i, även om det 

gjorts med väldigt kort varsel. I samtal med LiU-bil tenderar det att vara svårast att få tag i bil under 

mitten av veckan, framförallt i maj-månad, så bilar tenderar att finnas tillgängliga på måndagar och 

fredagar utan större problem. Om man bokar en bil någon vecka i förväg så ska det dock vara lugnt 

enligt LiU-bil. Bilen har en startkostnad per dygn som den är bokad, och därefter läggs 

bränslekostnad samt milkostnad på detta. En inhandlingsrunda till Snabbgrossen med den lilla 

toyotan kostar alltså ca 290kr, och med den medelstora Octavian 342kr, eftersom man ganska exakt 

åker 1 mil. Just på grund av att startkostnaden är såpass hög sjunker milpriset i ganska rask takt, som 

ses i Bilaga 1. En Norrköpingsresa med den lilla toyotan kostar således ca 650kr eller 65kr/milen 

eftersom det är ganska exakt 10 mils resfärd. Med den medelstora Octavian som har mer 

bagageutrymme landar kostnaden 720kr eller 72kr/milen.   

  

För att ge ett räkneexempel på vad det skulle kosta att endast använda LiU bil används här den 

medelsstora Octavian för att ge ett övre tak på kostnad. Om en Norrköpingsresa görs i snitt två 

gånger per månad, landar kostnaden på 17 280kr. Två månadsvisa inköpsresor till Tornby får skulle 

kosta 8 208kr, vilket tillsammans innebär ett pris på 25 488. Vid många resor kan dock den lilla 

Toyotan räcka. Två månadsvisa Norrköpingsresor med den lilla Toyotan landar på 15 600kr, två 
månadvisa inköpsresor på 6 960kr för ett total på 22 560kr.  

Den reella summan hamnar antagligen lägre, dels eftersom styrelsen inte använder bilen lika frekvent 

under sommarmånaderna, dels för att två norrköpingsresor per månad ligger lite i överkant. En god 

riktlinje tills vidare skulle kunna vara nuvarande budget på 16 000kr, men denna skulle eventuellt 

kunna behöva höjas något.  
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Dessa kostnader är också de enda kostnader som bilen skulle kosta eftersom försäkring, 

parkeringskostnader etc. utgår då LiU bil sköter dessa delar.   

Rekommendation  
Mot bakgrunden av den arbetstid som går åt att underhålla bilen är utredningsgruppens 

rekommendation att gå vidare mot alternativ 3 i ovan listning.   

  

StuFF använder i dagsläget inte bilen tillräckligt mycket för att kunna rättfärdiga ett ägandeskap av  

en bil jämfört med att hyra via LiU bil. I och med att StuFFs bil står utomhus året runt påverkas den 

av stora mängder slitage, främst under vinterhalvåret. Det finns ej heller tillgång till motorvärmare 

för att kunna motverka den allvarligaste typen av slitage. Att StuFFs bil plötsligt inte fungerar och att 

styrelsen står plötsligt utan alternativ kan påverka styrelsens arbete starkt negativt.  

  

Att byta till LiU-bil skulle därför vara mer hållbart för den kontinuerliga verksamheten. Däremot 

förlorar styrelsen stora delar av den flexibilitet som en egen bil ger; det kan bli problematiskt för 

styrelsen vid schemamissar eller plötsliga schemaändringar som akuta lägen kan innebära. Vidare 

nödgas ett tydligare planeringsarbete å styrelsens sida då styrelsen behöver säkerställa att det finns en 

LiU-bil tillgänglig – även om LiU-bil har funnits tillhanda på kort varsen under verksamhetsåret 

21/22 där detta prövats så är detta inte något som kan garanteras. Det bör tas i åtanke att detta kan 

vara ett framtida stressmoment, men det är svårt att väga detta stressmoment gentemot underhåll av 

egen bil, varför detta blir osäkert gentemot hållbarhetspolicyn  

  

Även utlåningsmöjligheterna för sektioner och LUST-föreningar försvinner om styrelsen byter till 

LiU-bil, vilket skulle kunna påverka studentlivet negativt i viss mån och därmed även gå emot 

hållbarhetspolicyn i viss mån. Utredningsgruppen bedömer dock denna påverkan som mycket 

begränsad.  

  

Kostnadsmässigt är LiU-bil en mellanväg mellan ett leasingalternativ och eget ägandeskap av bilen.  

Viktat mot den arbetstid som styrelsen sparar på LiU-bil jämfört med hanteringen av en egen StuFF-

bil bör kostnaden dock vara jämförbar. Ett byte till LiU-bil nödgar slutligen en helt ny bilpolicy där 

det bör definieras vid vilka tillfällen hyrning av LiU-bil kan rättfärdigas för att på så vis gå i enlighet 
med hållbarhetspolicyn.   

  

Miljömässigt är en LiU-bil bättre än nuvarande StuFF-bil då LiU-bilarna är modernare och därmed 

effektivare, samt att de underhålls mer frekvent och därför inte påverkas lika negativt slitagemässigt i 
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förhållande till StuFF-bil. Viktat av den snarlika ekonomiska kostnaden gentemot den förbättrade 

miljömässiga hållbarheten LiU-bil innebär gentemot nuvarande bil bör detta skifte vara i enlighet 

med hållbarhetspolicyn, men är samtidigt inte glasklar.  

  

Utredningsgruppen vill också anmärka att utredningen varit färgad av de problem som bilen haft 

under verksamhetsåret 21/22. Framtida styrelser kan mycket väl behöva resonera annorlunda vid ett 

eventuellt skifte av bilanvändningen. Utredningsgruppen avråder dock starkt eget ägandeskap av bil 

till fördel för leasing av bil, vid det tillfälle den kostnaden kan rättfärdigas.  

  

  

Freja Larsson  

Studentombud: Arbetsmiljöombud och Lika villkor    

Bilaga 1  

Freja Larsson (15 jul 2022 18:21 GMT+2)
Freja Larsson

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 20 maj 2022

 Valprotokoll kårval 2022-05-20

 Redogörelse för det totala antalet röster

Antal röstberättigade medlemmar: 2251

Totala antalet röster: 421

Vilket innebär ett valdeltagande på 19 % av de röstberättigade medlemmarna.

 

 Redogörelse av röster

Antal röster Antal % rösterna

Blankröster 46 11 %

Röster på listor 375 89 %

 Redogörelse för röstfördelningen mellan listorna, enligt antal röster

Lista Antal röster 100%

Lärarlistan 145 34.44%

Pol.Kand-listan 88 20.90%

FilLing 89 21.14%

PULSlistan 53 12.59%

Blank röst 46 10.93%

 

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

StuFFs Valråd
val@stuff.liu.se
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 Redogörelse över registrerade listor och dess kandidater, samt fördelningen av personröster

Se Bilaga 1

 Redogörelse över mandatfördelningen

Lista
Antal

röster Procent Mandat

Hela

ordinarie

mandat

Antal

listkandidater

Ordning för

utjämningsmandat

Utjämnings

-mandat Slutgiltig

Lärarlistan 145 34.44% 8.61 9 10 -0.39 1 10

Pol.Kand-Listan 88 20.90% 5.23 5 9 0.23 4 9

FilLing 89 21.14% 5.29 5 3 0.29 -2 3

PULSlistan 53 12.59% 3.15 3 2 0.15 -1 2

Mandatfördelning efter utjämningsmandat blivit fördelade, samt de kandidater som erhåller mandat

efter att personrösterna tagits i beaktande:

Namn Antal mandat

Lärarlistan 10

Felicia Åberg 1

Ellen Ivarus Andersson 1

Ebba Jonasson 1

Philip Andersson 1

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

StuFFs Valråd
val@stuff.liu.se
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Axel Johansson 1

Wictor Martin 1

Frida Rosenberg 1

Stina Gustavsson 1

Oscar Madsén 1

Sofia Elwe 1

Pol.Kand-listan 9

Anna Wikström 1

Kasper Johansson 1

Nicol Juferova 1

Alice Eriksson 1

Petra Thorell 1

Henrik Lund 1

Daniel Olsson 1

Fredrik Brundell 1

Emil Svanstam 1

PULSlistan 2

Maja Nilsson 1

Hannah Källdoff 1

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

StuFFs Valråd
val@stuff.liu.se
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FilLing 3

Melissa Korkmaz 1

Alice Ling 1

Jakob Wreber 1

Redogörelse för huruvida Valrådet anser valresultatet vara giltigt:

Valrådet beslutade enhälligt att valresultatet är giltigt.

Philip Andersson Johanna Finndin Sofia Elwe Kasper Johansson

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot

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

StuFFs Valråd
val@stuff.liu.se
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Motion om uppdaterad fördelning av engagemangspoäng 

 
Efter tidigare genomröstad motion har Filosofiska fakulteten infört ett nytt system för 
engagemangspoäng där studenter premieras för att engagera sig i studentlivet, något som 
Utbildningsvetenskap redan haft ett eget system för. I dagsläget har Utbildningsvetenskap och 
Filosofiska fakulteten därmed olika fördelning av engagemangspoäng inom sina respektive system. 
För ett mer tydligt och enhetligt system föreslår vi att Utbildningsvetenskap uppdaterar sina 
engagemangspoäng till samma fördelning som Filosofiska fakulteten, som är nyare och mer 
genomarbetad. 
 

 

Därför föreslås att fullmäktige beslutar: 
• att uppdatera engagemangspoängen för Utbildningsvetenskap enligt föreslaget, 

• att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar. 

_________________________ 
Lärarlistan genom Malin Grönroos   
 
 

 

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
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Motion om avveckling av Kårvalskommittén  

 
Med anledning att Kårvalskommittén (tidigare Valrådet) alltid har varit en arbetsgrupp som är svår 
att tillsätta och att styrelsen därmed har blivit tvungna att i sista sekund ta över arbetsuppgifterna 
föreslår vi nu att avveckla Kårvalkommittén. Istället föreslår vi att ge styrelsen det ordinarie 
uppdraget att uppfylla Kårvalskommitténs uppgifter. För att undvika potentiellt jäv föreslår vi dock 
att inrätta en separat Rösträknargrupp bestående av fullmäktigeledamöter. Rösträknargruppens 
uppgift skulle vara att räkna rösterna i kårvalet och fastställa det slutgiltiga resultatet som sedan läggs 
fram till fullmäktige för godkännande. När denna ändring luftades föregående fullmäktigemöte var 
nuvarande styrelse positivt inställda. 
 

 

Därför föreslår att fullmäktige beslutar: 
• att avveckla Kårvalskommittén, 

• att överföra Kårvalkommittén uppgifter till styrelsen, 

• att inrätta en Rösträknargrupp enligt föreslaget, 

• att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar. 

_________________________ 
Lärarlistan genom Malin Grönroos     
 
 

 

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
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Beslutsförslag gällande arbetstid för StuFFs kommunikatör under juni 2022 
 

Jag börjar en ny anställning 1 juni och för att säkra en god överlämning till styrelsen 22/23 samt min 
efterträdare vill jag arbeta deltid i juni.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Sänka Petra Rörbergs arbetstid för posten kommunikatör till 50% under juni 2022. 

• Ge styrelsen rätt att betala ut arvode i enlighet med ovanstående procentsatser. 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar. 

 

 

_______________ 

Petra Rörberg 

 

 



 

 

  

Beslutsförslag revidering av bilpolicy  
  

Fullmäktige beslutade under verksamhetsåret 20/21 att stuff skulle sälja en av sina bilar. Därför behöver 

bilpolicyn nu uppdateras för att matcha detta. Bilpolicyn har således reviderats för att grammatiskt 

stämma, då StuFF numera har tillgång till en bil jämfört med tidigare två.  

  

Därför föreslås Fullmäktige besluta att:  

• Lägga fram revidering av bilpolicyn enligt bilaga.   

• Ge Freja Larsson rätt till redaktionella ändringar  

  

  

  

_______________  

Freja Larsson  
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Freja Larsson (15 jul 2022 18:21 GMT+2)
Freja Larsson
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Fullmäktige  
  

  

  

Bilpolicy  
  

Denna policy innehåller riktlinjer om StuFFs bil och utlåning av den. Vidare innehåller den riktlinjer för 
ersättning vid användning av privat bil i StuFFs ärende.  

  

Övergripande ansvar  

Styrelsen ska utse ansvariga ur styrelsen som ansvarar för alla övergripande bilrelaterade dokument, underhåll 

av StuFFs bil samt för bilutlåning.  

  

Regler  

StuFFs bil får nyttjas av kårstyrelserna vid Linköpings universitet, StuFFs fullmäktige, sektioner, och andra 

LUSTgodkända föreningar. Även enskilda StuFF-medlemmar kan låna bilen i samband med 

universitetsrelaterade resor. Om styrelsen i nödfall eller med kort varsel måste använda sig av StuFFs bil och 

dessa redan är utlånade eller bokade för utlåning, ska styrelsen i möjligaste mån tillse att låntagaren som 
drabbas får hjälp med att hitta alternativt färdmedel.  

  

För att ha bättre ordning, tydligare dokumentation och smidigare fakturering har följande regler upprättats:  

  

• Bokning och avtalsteckning ska ske innan nyckeln lämnas ut.  

• Körjournalen ska fyllas i tydligt med datum, förare, mätarställning före och efter färd, resans längd i 

kilometer, organisation/namn samt resans ärende. Körjournalen ska lämnas in tillsammans med 
bilnyckeln och eventuellt bensinkvitto.  

• Trafiköverträdelser som resulterar i böter, samt självrisk vid materialskador, betalas alltid av 
låntagaren själv.  

• Vid händelser där assistans måste användas betalar låntagaren avgiften själv om inte omständigheterna 

är utanför låntagarens kontroll.  

• Övriga avgifter, som t.ex. trängselskatt betalar låntagaren själv.  

• StuFFs bil lånas med drivmedel. Tankning ska ske om mätaren visar under kvarts tank. Vid tankning 

ska bilens tankkort användas. Det åligger låntagaren att redovisa tankning för styrelsen, annars kan 

låntagaren personligen bli ersättningsskyldig för drivmedlet.  
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För att StuFFs bil ska ha en lång hållbarhet har regler kring nyttjande upprättats.  

  

• Rökning och förtäring av alkohol samt frakt av djur är förbjudet i StuFFs bil.  

• Bilen ska återlämnas i gott skick: den ska städas och skräp ska kastas efter användning.  

Fullmäktige  
  

  

• Vid överträdelse mot de två ovanstående paragraferna står låntagen för de kostnader som 

uppkommer i och med överträdelsen.  

• Vid upprepade överträdelser och/eller upprepat olämpligt beteende kan styrelsen neka 
person/organisation utlåning av StuFFs bil.  

  

Kostnad vid utlåning  

• Kostnaden är 40 kronor/mil för sektioner som tillhör StuFF samt StuFF-medlemmar och den 
faktureras enligt den på låneavtalet angivna informationen.  

• Kostnaden är 60 kronor/mil för andra föreningar samt icke-medlemmar och den faktureras till den 
på låneavtalet angivna informationen.  

• En startavgift om 30kr tillkommer för varje halvår låntagaren nyttjar StuFFs bil.   

• Vid utlåning till enskild person som innehar ett uppdrag inom StuFF, så som styrelse, fullmäktige, 

valberedning eller andra utskott, är kostnaden 30 kronor/mil. I övrigt gäller samma bestämmelser 

som för övriga låntagare.   

  

Utlåning och tillbakalämning  

Det åligger styrelsen att ombesörja för att fasta rutiner kring utlåning och tillbakalämning av StuFFs bil finns. 

Vidare ombesörjer styrelsen för att lämpligt låneavtal och körjournal finns och brukas.  

  

Körjournal  

Körjournalen ska innehålla det som specificeras under avsnittet ”Regler” i denna policy. I körjournalen ska det 

finnas möjlighet att anteckna resor som ska debiteras på StuFFs olika organ. Vidare ska den innehålla ett 
tankkort.  

  

Låneavtal  

Låneavtal ska tecknas varje gång någon lånar StuFFs bil. Låneavtalet ska innehålla aktuella regler gällande 

StuFFs bil, vilken tid utlåningen avser samt när återlämning ska ske. Vidare ska låneavtalet innehålla nödvändig 

information från låntagaren samt underskrifter från både låntagare och StuFFs representant.  
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Avtalet tecknas i en upplaga, vilken sparas hos StuFF. Om låntagaren specifikt ber om det, tecknas avtalet i två 

upplagor, en till vardera part. Varje enskild kårstyrelseledamot har rätt att teckna avtal gällande bilutlåning.  

  

Ersättning för bruk av privat bil  

I första hand bör den bil som StuFF förfogar över användas. Om omständigheterna kräver att en privat bil 

används i StuFFs ärende ska milersättning ges enligt Skatteverkets schablonvärden för skattefri milersättning 

vid tjänstekörning. För att milersättning ska betalas ut ska ett godkännande inhämtats från presidiet innan resan, 

samt körjournal fyllas i och lämnas till styrelsen efter genomförd resa.  

  

  

Fullmäktige  
  

  

Ansvarsfullt utnyttjande av StuFFs bil  

StuFF strävar efter att vara en miljömedveten och ekonomisk kår. Därför bör, i möjligaste mån, StuFFs bil 
inte nyttjas om det finns ett mer miljövänligt alternativ. Dock ska hänsyn tas till ekonomiska och/eller 
tidsmässiga aspekter.   

Representanter för kåren och övriga låntagare ska ta i beaktning att de representerar kåren vid användande av 
StuFFs bil; detta betyder att omdömeslöst och oansvarigt trafikbeteende kan  skada StuFFs anseende, och 
kommer att få påföljder i de fall styrelsen anser det vara nödvändigt.   

Styrelseledamöter och övriga representanter får ej använda StuFFs bil till privata resor utan normalt 
bokningsförfarande. Dessa resor har inte prioritet. Det inkluderar bland annat de fall då en representant har 
bilen hem över natten istället för att parkera den vid de vanliga parkeringsplatserna.  
  

Fakturering  

Styrelsen ansvarar för goda faktureringsrutiner. Detta för att bokföringen inte ska bli lidande. Fakturering ska 

ske minst en gång i halvåret, vid undantag kan andra överenskommelser ske.  

Då en låntagare önskar påskyndad behandling av faktureringen, vilken påverkar faktureringsrutinerna negativt, 

påförs en expeditionsavgift om 30kr.  

  



 

 

 

Styrelsen har uppdaterat styrdokumentet enligt gällande omständigheter och rutiner.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Godkänna Styrelsens revideringsförslag.  

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Styrelsen genom Simon Ågren 

 

Simon Ågren (27 jun 2022 17:14 GMT+2)
Simon Ågren

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
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Inledning

En grafisk manual är en guide till hur för hur ett varumärke används - i detta fall StuFFs. Det är viktigt att all kommu-
nikation är enhetlig och tydlig, oavsett vilka målgrupper som vi kommunicerar med eller vilka kanaler vi använder. Ett 
tydligt och starkt varumärke är essentiellt i den typen av miljö som StuFF verkar i; en stor mängd studenter strömmar 
genom Linköpings universitet och därav är det viktigt att varumärket och kommunikationen är konsekvent och tydlig 
över tid.

Kommunikationen innefattar både grafik, bilder, typografi och ton. I denna manual ligger fokus framför allt på det 
visuella uttrycket med särskilt fokus på grafik och typografi. Den grafiska manualen kompletteras med StuFFs kom-
munikationspolicy, vilken fokuserar mer på kommunikation och strategier.  Tillsammans ämnar dessa verktyg utrusta 
organisationen med praktiska riktlinjer för att kunna bedriva ett konsekvent och tydligt kommunikativt arbete. 

Den grafiska profilen fastställs av styrelsen.

Ytterst ansvarig är StuFFs kommunikatör. Är du osäker på något, fråga! 
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Namn

Namn
StuFF är studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet. StuFF skrivs alltid ut 
med versala S och F, alltså StuFF. 

Varianter
 StuFF 
eller 
 Studentkåren StuFF 
eller 
 Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet 

Dessa varianter kan alla användas med tillägget ”vid Linköpings universitet” om det behövs. 

På engelska blir namnet Student Union for Students at Educational Sciences or the Faculty of Arts and Sciences (at 
Linköping University). Förtkortningen StuFF används även på engelska. 

Användning av namnet
Att använda namnet StuFF innebär att hela organisationen åtsyftas. Använd ”styrelsen”, ”fullmäktige” eller annat 
organ eller titel om det behövs. 

I text bör StuFF skrivas ut i början för att tydliggöra vad som menas, särskilt i texter som riktar sig till externa parter 
och målgrupper. 

I och med att StuFF är ett egennamn bör vanliga skrivregler gälla. Exempelvis används genitiv-s för att singalera 
ägande, exempelvis ”StuFFs fullmäktige...”. Formerna ”StuFF’s” eller ”StuFF:s” får inte användas. 

”StuFF” bör användas så mycket som möjligt. Ordet ”kåren” används främst internt mot StuFFs organ. 
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Budskap
Tillsammans med namnet StuFF finns olika budskap som förknippas med namnet. Dessa budskap grundar sig i StuFFs identitet 
som studentkår och används i kommunikationen. De olika budskapen kan användas vid olika situationer och det är bra att ta med 
sig detta i kommunikationsplaneringen.

StuFFs vision:

 StuFF gör skillnad före under och efter studietiden

StuFFs huvudbuskap:

 StuFF gör skillnad

StuFFs stödbudskap

 Din studietid är vårt uppdrag

 StuFF står upp för sina medlemmar

 Tillsammans gör vi skillnad

StuFFs slogan

 Vi ger dig den bästa möjliga studietiden - från tentan till dansgolvet
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Logotyp

Logotyp och budskap

StuFFs logotyp har sitt ursprung ur StuFFs föregångare SUL (Studentkåren vid 
Universitet i Linköping).

Logotypen består av text och grafik. Kransen kommer från de doktorskransar 
som tilldelas Filosofie doktor. Syftet är att föra tankarna till det område som StuFF 
företräder. 

Logotypen finns i tre utföranden: ett primärt och två sekundära. Det primära utfö-
randet innehåller svart text och en grön krans. De två sekundära utförandena är 
logotypen i svart respektive vitt. Det primära utförandet ska användas så mycket 
som möjligt. Ibland kan de sekundära utförandena vara att föredra: vid utforming 
av trycksaker kan det vara fördelaktigt att använda en monokrom logotyp. 

Logotypen får användas på ett sådant sätt att kontrasten blir hög - logotypen bör 
alltid framträda tydligt. 

Primär logotyp

Sekundära logotyper

Logotypen kan kombineras med namnet eller huvudskapet för ett mer 
slagkraftigt uttryck.

- gör skillnad!
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Grafiska element
Det finns några grafiska element som kompletterar logotypen i den grafiska kommunikationen. Både kransen och bla-
den härstammar från logotypen och förstärker den identitet som logotypen förmedlar. Dessa grafiska element används 
i färgerna sjögrön och vitt, och kan tonas (opacitet) med jämna tiotal (10% - 90%). Utöver dessa element från logotypen 
kan även pratbubblor användas för att förstärka ett visst budskap. 
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Färger
Den primära färgen som används i den grafiska kommunikationen är sjögrön. Gröna färger brukar förknippas med stabi-
litet, vänlighet och tillväxt. Syftet är att ge en inbjudande och förtroendegivande känsla. 

De kompletterande färgerna kommer från gråskalan (svart till vitt) och ger harmoni åt det grafiska uttrycket. 

Färgerna kan tonas utifrån behov, men den sjögröna ska alltid vara den dominerande färgen. 

Primär färg Toningar (100%, 60%, 30%, 10%)

Toningar (100%, 60%, 30%, 10%)Sekundära färger

RGB: #007958
CMYK: 87-27-73-14
PMS: 3415
NCS: S 4045-G

RGB: #000000
CMYK: 0-0-0-100
PMS: Black U
NCS: S 9000-N

RGB: #FFFFFF
CMYK: 0-0-0-0
PMS: -
NCS: S 0300-N
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Typografi
StuFF använder sig av fem olika typsnitt. De olika typsnitten har olika syften, men fler än två bör inte brukas och dessa två bör vara 
en sans-serif och en serif i kombination för att ge ett bra uttryck och läsbarhet till dokumentet. 

Typsnitt för dokument

Typsnitt för grafiskt material

För dokument som används inom organisationen ska typsnitten Myriad 
Pro och Garamond brukas. Myriad Pro används för rubriker och Garamond 
används till brödtext. Exempel på dessa dokument är styrdokument, pro-
tokoll och beslutsunderlag. 

För det grafiska material som tas fram finns speciella typsnitt som ska 
brukas för detta ändamål. Dessa är Nexa, Raleway och Greg’s Hand. 

Nexa används för rubriker på affischer, flyers, vepor och roll-ups, samt för 
rubriker för digitalt material för sociala medier. Nexa används i varianten 
bold (fetstil). Det moderna uttrycket blir ett komplement till logotypens 
mer traditionella typsnitt. 

Raleway används till brödtext på trycksaker. Flera varianter av Raleway kan 
användas för att få till olika stilar och läsbarhet. 

Greg’s Hand används till kortare budskap, citat och interjektioner som har 
en muntlig karaktär och konverserande karaktär, samt till utrop. 

Myriad Pro Bold

Nexa bold

Greg’s Hand

Garamond

Raleway

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa



StuFF | Grafisk profil & manual | Version 6.0

Dokumentmallar
Det finns några olika dokumentmallar som ska användas inom organisationen. Dessa mallar ska användas för att få till enhetlighet 
och ett konsekvent uttryck. 

Wordmallar Powerpointmallar

Rubrik - Myriad Pro Bold 14 pt.

1a underrubrik - Myriad Pro Bold 12 pt.  

2a underrubrik - Myriad Pro Bold 11 pt. 

Brödtext - Garamond Regular 12 pt. 

Rubrik - Myriad Pro Bold 44 pt.

Punkter - Myriad Pro Bold 24 pt. 

Övrig brödtext - Garamond Regular 16 pt. 

Wordmallar innehåller följande 
typsnitt och teckenstorlekar:

Powerpointmallar innehåller följande 
typsnitt och teckenstorlekar:

 

 
 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 24 oktober 2018 

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

 

RRuubbrriikk  

11aa  uunnddeerrrruubbrriikk  

2a underrubrik 
 
Brödtext 
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Övrigt material
Utöver dokumentmallarna finns det mallar för affischer, vepor (lakan) och roll-ups. 
Den här typen av material ska göras enligt mallar för att se till att mottagaren känner igen StuFF. 

Rubrik i Nexa!

Text i raleway Text i ra-
leway Text i raleway Text 
i raleway Text i raleway 
Text i raleway Text i ra-
leway Text i raleway Text 
i raleway Text i raleway 
Text i raleway Text i ra-
leway Text i raleway

Slogan i Greg’s Hand.

About this template file
• Bleed 5 mm - extend graphics, color plates or 

background pictures over the black guideline.
• Add crop marks.
• Due to a telescopic pole it is possible to  vary 

the height.
• Twenty centimeters at the bottom will be 

 hidden inside the casing. Marked as “none 
 visible area”.

• Save your artwork as a print-ready PDF.

For best result
• Use Adobe Illustrator or Adobe InDesign.
• Picture resolution should not be lower than 

 150 dpi (at 100% scale), preferably 300 dpi.
• Convert text to outlines.
• Use vectorized logotypes in Pantone colours 

 if available.

www.stuff.liu.se

www.stuff.liu.se #exempelhash-
tagg

Rubrik i Nexa!

Text i raleway Text i raleway 
Text i raleway Text i raleway 
Text i raleway Text i raleway 
Text i raleway Text i raleway 
Text i raleway Text i raleway 

Text i raleway Text i raleway Text 
i raleway Text i raleway Text i 

raleway Text i raleway Text i ra-
leway Text i raleway Text i ra-

Uppmaning i Nexa!

Affisch, A3 Vepa (lakan) 220*130 Roll-up 200*85
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Designfilosofi
Designfilosofi är ett förhållingssätt med olika principer som ska guida framtagandet av olika typer av material. 

Grafiska element Övriga principer för formgivning

Färger

Co-branding

De grafiska elementen ska alltid 
finnas med vid framtagandet av 
material. Även om inte logotypen 
finns med ska kransarna finnas med 
för att skapa erinran.

Förutom grafiska element och färger ska 
även följande principer tas i åtanke.

Enkelhet  
Det grafiska materialet ska vara avskalat 
och enkelt i sitt utseende.

Rundade hörn
Rundade hörn ska användas för att mjuka 
upp och göra att de grafiska elementen bi-
drar till en lite mjukare och mer inbjudande 
känsla. 

Platt design
Platt design innebär att 3D-element und-
viks och att grafiska element ska hållas 
minimalistiska. Detta bidrar till det enkla 
formspråket och en modern känsla. 

Den gröna färgen ska alltid finnas 
med och synas på alla former av 
material som tas fram. Detta för att 
skapa erinran och förmedla känslan 
av StuFF som varumärke.

Om det finns ett samarbete mellan 
StuFF och en annan aktör ska materi-
alet anpassas till detta. Om StuFF står 
som huvudansvarig ska det ske enligt 
den grafiska profilen. 

Om det är flera jämfördiga aktörer in-
blandade ska materialet tas fram med 
en egen visuell identitet eftersom det 
finns flera avsändare. 
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Styrelsen har uppdaterat instruktionerna enligt gällande omständigheter och rutiner.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Godkänna Styrelsens revideringsförslag.  

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Styrelsen genom Simon Ågren 

 

 

 

Simon Ågren (27 jun 2022 17:14 GMT+2)
Simon Ågren

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
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Instruktioner för valberedningen 2022/2023 
Instruktioner för valberedningen beslutas av fullmäktige och är fullmäktiges direktiv till 
valberedningen. Dokumentet utgör tillsammans med stadgan och tjänstestrukturen grunden för 
arbetet i valberedningen.  
 

Valberedningens ansvarsområden 
Ledamöterna likväl som ordförande i valberedningen har ett mycket stort ansvar att agera ansvarsfullt 
kring sitt arbete och gentemot andra delar av StuFF. Ledamot som är aktiv i andra delar av StuFF ska 
i det engagemanget agera på ett sådant sätt så att valrådets förtroende inte kommer till skada. 
Valberedningen ska tillsammans med talmanspresidiet och styrelsens kommunikatör lägga upp en plan 
för hur kommunikationen löpande ska ske, hur arbetet fortskrider och vilket stöd från styrelsen som 
valberedningen behöver. Valrådet ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete på ett 
effektivt sätt. I detta ingår att säkerställa arkivering och överlämning till nästkommande valberedning 
samt att upprätta statistik kring de sökbara posterna. 
 
Valberedningen ansvarar för att bereda personval för alla heltids- och deltidsuppdrag i StuFFs 
organisation förutom deltidsuppdragen mottagningssamordnare samt eventuellt övriga uppdrag under 
styrelsen, de ansvarar styrelsen för. 
 

Valprocessen 
Valberedningen ska bereda personval då stadga eller fullmäktige påkallar det. Beredning av personval 
ska utgå ifrån gällande tjänstestruktur och av fullmäktige beslutade direktiv. Det åligger valberedningen 
att nominera den lämpligaste kandidaten till personval utifrån ovan nämnda styrdokument samt 
postspecifikationerna som tas fram med hjälp av styrelsen. Vid beredning av val till StuFFs styrelse 
ska valberedningen inte enbart beakta den enskilda kandidatens egenskaper utan även styrelsens totala 
sammansättning vad gäller kvalitéer, egenskaper, kompetens och erfarenhet etc. Styrelsens 
sammansättning ska i möjligaste mån spegla de studenter som StuFF representerar.  

 

Beredning av personval ska valberedningen organisera på ett professionellt sätt. Valberedningen 
ansvarar för att ta fram kravprofil, annons och intervjufrågor för varje post inför utlysningen av 
personval för styrelsen. Valberedningen ska dock alltid hålla intervju med alla de kandidater som under 
ansökningsperioden sökt eller blivit nominerade till de heltidsarvoderade posterna, och i det fall det 
bedömts relevant begära arbetsprov eller dylikt. I övriga fall är det önskvärt att valberedningen håller 
intervju för de deltidsarvoderade posterna, men kan välja att inhämta underlag på annat sätt.  
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Beredningsprocessen ska vara tydlig för kandidaterna och om kandidater önskar ges möjlighet till 
återkoppling. Valberedningen ansvarar för att kontrollera att nominerade kandidater och kända 
motkandidater är medlemmar i StuFF. I de fall en motkandidats medlemskap ej kontrollerats ska 
fullmäktige upplysas om detta.  

 

Informationsarbete 
Valberedningen ska i god tid planera informationsarbetet inför ordinarie personval och i planeringen 
föra en dialog med talmanspresidium och styrelsens kommunikatör. Valberedningen, i samråd med 
styrelsens kommunikatör, ansvarar för att utlysa personval och marknadsföra på lämpligt sätt. I detta 
ingår dels information om vad det innebär att vara förtroendevald, förmåner samt om hur 
ansökningsprocessen går till.  

 

Vid personval som sker på fullmäktiges årsmöte ska ansökningstiden vara minst två veckor. Vid 
påkallade personval under året ska valberedningen sträva efter en ansökningstid på minst två veckor, 
men får göra undantag från detta för att möjliggöra sitt arbete.  

 

Behandling av personuppgifter  
Dokumentation av intervjuer, CV, personliga brev eller annan känslig information ska förstöras efter 
att personval är över. 
 

Styrelseuppdrag 
Vid beredning av styrelseuppdragen ska valberedningen informera sökande och kandidater om sådant 
som arvode, friskvård och även skicka ut arbetsvillkoren. Valberedningen ansvarar även för att insamla 
utdrag ur belastningsregistret för de som förväntas vara firmatecknare för organisationen. Detta ska 
ske enligt gällande regler för hantering av registerutdrag för arbetsgivare. Valberedningen ska ringa 
minst en referens till de kandidater de ämnar nominera till styrelseuppdrag. 

 

Deltidsuppdrag  
Då dessa poster historiskt har varit svåra att få sökande till i tid är det extra viktigt att valberedningen 
tidigt lägger upp en plan för hur de kan anpassa sin verksamhet för att skapa förutsättningar för 
potentiella kandidater att söka. Vid beredning av deltidsuppdragen ska valberedningen informera 
sökande om sådant som arvode och förmåner. 

 

Inför och under årsmötet 
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Fram till att nomineringarna är publicerade ska alla uppgifter om person hållas inom valberedningen. 
I samband med nomineringarna skickas endast personliga brev och CV från kandidater ut med 
handlingarna till fullmäktiges årsmöte. Övriga handlingar om kandidater delas endast ut på begäran. 
Vid motkandidaturer ska personliga brev och CV skickas ut löpande till fullmäktige. Då det kan hända 
att kandidater och motkandidater till lediga poster sitter i fullmäktige eller i sittande styrelse är det 
valberedningens ansvar att se till att resterande kandidater och motkandidater får tillgång till samma 
information.  

 

Valberedningen ska vara fullmäktige behjälplig under diskussion inför personval. Under 
konstituerande fullmäktige ska valberedningen inför varje personval presentera sin nominering, 
berätta hur många som sökt varje post samt berätta ifall de som motkandiderar har sökt posten 
tidigare. På efterfrågan från fullmäktige ska valberedningen motivera varför en person som sökt inte 
blivit nominerad genom att ställa den personens kvaliteter mot kvaliteterna hos den som blivit 
nominerad. 

 

Valberedningen ska även, i samråd med talmanspresidiet, anordna ett tillfälle där fullmäktige får chans 
att träffa de nominerade kandidaterna samt eventuella motkandidater. Förväntningar på styrelsen inför 
årsmötet ska tydligt framgå till presidiet och styrelsen ska prioritera att vara med under dagen för att 
stötta kandidater. 

 

Vakanta poster 
Vid vakanta poster är det valberedningens ansvar att arbeta för tillsättandet av posterna. Detta gäller 
under hela verksamhetsåret. 

 

Överlämning 
Valberedningen ska se till att arbetsdokument och mallar ska finnas tillgängliga efter 
verksamhetsårets slut för nästkommande år uppstartsarbete.  
 

 



 

 

 

Styrelsen har uppdaterat policyn enligt gällande omständigheter och rutiner.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Godkänna Styrelsens revideringsförslag.  

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Styrelsen genom Simon Ågren 

 

Simon Ågren (27 jun 2022 17:14 GMT+2)
Simon Ågren

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
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Kommunikationspolicy 
Syftet med denna policy är att reglera StuFFs kommunikation. Policyn innehåller principer och 
riktlinjer för att på ett överskådligt sätt se till att StuFF kommunicerar på ett tydligt och konsekvent 
sätt. Kompletterande till denna policy ligger även StuFFs grafiska profil, samt kommunikatörens 
egna marknadsföringsplan (internt arbetsdokument för styrelsen).  

1. Intern kommunikation 
Den interna kommunikationen ska präglas av öppenhet och tydlighet. StuFF är en organisation med 
många aktiva i en mängd olika uppdrag och arbetsgrupper där engagemang sker på både deltids- och 
heltidsbasis. Kommunikation ska ske på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön är bra, att det är 
enkelt att förstå sina uppgifter och att negativ stress minimeras. De kommunikationskanaler som 
används ska ägas av StuFF och därmed ligga utanför individens egna nätverk (såsom sociala medier 
eller privat mail). Det ska finnas tydliga bestämmelser inom arbetsgrupper när det kommer till 
förväntningar på hur kommunikation ska ske och när man som engagerad i StuFF ska förväntas 
vara tillgänglig. Dessa bestämmelser ska grundas i att arbetsmiljön ska vara sund och att alla 
kårengagemang ska vara hållbara.  
 
Dokument för introduktion och överlämning ska finnas tillgängliga för de som engagerar sig i 
organisationen för att göra det enkelt att engagera sig och snabbt komma igång med arbetet. För 
projekt bör någon form av testamente skapas för att minimera dubbelarbete. 

2. Varumärke  
StuFFs externa kommunikation består av en mängd olika kanaler med olika innehåll och budskap. 
All kommunikation bidrar på olika sätt till StuFFs varumärke och olika intressenters uppfattning av 
StuFF.  
 
StuFF ska profileras som en påverkansorganisation som driver studenternas frågor vid Linköpings 
universitet. En särskild profilering med inriktning på påverkan ska genomsyra kommunikation och 
varumärkesbyggande insatser. Genom att göra en tydlig profilering kan StuFF positioneras bättre 
gentemot andra aktörer. En tydlig profilering och positionering innebär också att sannolikheten att 
studenter ska förknippa StuFF med rätt saker ökar, vilket kan bidra till en bättre anslutningsgrad.  
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3. Extern kommunikation 

3.1 Kommunikationsplanering 

Vid varje kommunikationsinsats är kommunikationsplanering ett essentiellt steg som alltid ska 
genomföras. Processen börjar med att definiera ett mål som ska uppnås. Därefter ska en målgrupp 
väljas. Budskapet ska utformas utefter mål och målgrupp. En lämplig kanal för kommunikation väljs, 
och slutligen ska en tydlig avsändare finnas. Detta förhållningssätt bör brukas så ofta som möjligt för 
att säkerställa att olika kommunikationsinsatser har en högre verkningsgrad.  
 

 

3.2 Målgruppanalyser 

Begreppet målgruppsanalys innebär att man skapar sig en förståelse för den tilltänka mottagaren och 
vad hen har för förhållande till StuFFs verksamhet. Genom att förstå målgruppen är sannolikheten 
större att en lyckad kommunikationsplanering kan genomföras och därmed ökar också chanserna att 
uppnå önskad effekt.  
 
Den största målgruppen är studenter. Denna målgrupp har ofta ganska lite förståelse och/eller insyn 
i StuFFs verksamhet och därav bör alltid kommunikation anpassas så att den har en pedagogisk och 
förklarande ton. StuFF ska eftersträva en transparent kommunikation för att öka denna målgrupps 
insyn och engagemang i StuFFs verksamhet.  

3.3 Grundläggande strategi om budskap för extern kommunikation 

Den strategi som ligger till grund för att skapa budskap och utformningen av olika 
kommunikationskanaler är att fokus bör ligga på mjuka värden och StuFFs profilering som 
påverkansorganisation. Det som ska kommuniceras är studentkårens funktion och ”varför”. Hårda 
argument, såsom rabatter och förmåner ska användas sparsamt eftersom dessa tenderar att 
överskugga de mjuka värdena. Detta är viktigt då studenters uppfattning om vad studentkåren finns 
till för kan vara avgörande för om de är intresserade av att bli medlemmar.  

3.3.1 En enkel sammanfattning av StuFFs verksamhet 

Det mest grundläggande som alltid bör kommuniceras är att StuFF är en studentkår och därmed en 
medlemsdriven organisation som bedriver påverkan vid Linköpings universitet. Organisationens 
huvudsakliga uppgifter är utbildningsutveckling, arbetsmiljöbevakning och studiesocial verksamhet, 
vilket kallas för kärnverksamheten.  

Mål Målgrupp Budskap Kanal(er) Avsändare
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3.4 Medlemsrekrytering 

Medlemsrekrytering är ett område av särskilt vikt. Kommunikationen som används för 
medlemsrekrytering bör fokusera på mjuka värden och särskilt på att öka kunskapen om StuFFs 
verksamhet och se till att verksamheten är transparent. Alla engagerade inom StuFF och sektionerna 
bör känna till vad StuFFs verksamhet går ut på, så att studenter får en konsekvent och tydlig bild av 
StuFF. Hur detta arbete sker med sektionerna regleras i medlemsrekryteringsavtal.  
 
StuFF ska rekrytera medlemmar som är medlemmar över hela studietiden. Genom användningen av 
mjuka värden ska studenter motiveras att vara medlemmar trots att deras preferenser för exempelvis 
studiesociala evenemang förändras. De mjuka värdena inbjuder också till engagemang och aktivering. 
De hårda värdena, såsom rabatter, bör endast användas som ett extra plus i kanten.  

4. StuFF i media och pressarbete 
StuFF ska som studentkår profileras som en påverkansorganisation och bör därmed ha koll på 
aktuella studentpolitiska frågor. Kommunikatören och kårordförande har ett gemensamt ansvar för 
presskontakter, där kommunikatören är strategiskt ansvarig för StuFFs profilering och 
kårordförande för att vara ansiktet utåt som talesperson. Även andra ledamöter kan uttala sig i olika 
sakfrågor som rör deras expertområden. Pressarbetet bör ske på ett proaktivt sätt och löpande 
omvärldsanalyser bör genomföras för att se till att StuFF alltid kan göra informerade och 
genomtänkta uttalanden.  

5. Spridning av extern information och samarbeten 
StuFF ska med stor försiktighet sprida extern information. StuFFs eget innehåll och varumärke ska 
prioriteras i alla StuFFs kanaler inklusive sociala medier. Kommersiell information från en extern 
part bör aldrig delas utan att ett samarbete upprättas där StuFF ersätts antingen ekonomiskt eller i 
form av ett erbjudande med hög studentnytta till medlemmarna. Den andra parten ska i sin 
verksamhet inte strida mot StuFFs ställningstaganden i form av exempelvis principprogrammet. 
 



 

 

 

Ett återkommande arbete för styrelsen är just revideringen av styrdokument. Styrelsen är gemensamt 
ansvariga för revideringarna av dessa dokument men som Medlems- och studentrepresentantansvarig 
och därmed styrelseledamot med expertis inom just näringslivsarbete och den främsta kontakten med 
potentiella samarbetspartners läggs nu fokus på att revidera Policy för externa samarbeten. Tillägg av punkt 
om Produktportfölj är till synes den främsta ändringen som gjorts. De ändringar som har gjorts har 
förankrats med resterande styrelse och nu presenteras alltså den färdigreviderade policyn.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Anta den reviderade Policy för externa samarbeten 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Styrelsen genom Rebecca Ritzén 

Rebecca Ritzén (4 jul 2022 07:27 GMT+2)
Rebecca Ritzén

https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
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Syftet med denna policy är att utgöra ett ramverk för hur samarbeten mellan StuFF och externa 
parter ska bedrivas.  
 
Att som student komma i kontakt med näringslivet redan under sin utbildning är av vikt för framtida 
yrkeskarriär. I egenskap av studentkår och därmed en naturlig plattform för samordning av 
studenter från samtliga representerade program och utbildningsområden, bör StuFF ha en 
fungerande näringslivsverksamhet med relevanta och attraktiva samarbetspartners. Denna policy 
behandlar vilka typer av organisationer som är aktuella samt inom vilka ramar samverkan bör ske. 

o Samarbete skall visa på användbarheten för de ämnesområden StuFF representerar genom 
att introducera studenterna för externa parter som har användning för deras kunskaper och 
genom att ge externa parter insyn i hur StuFFs studenter kan fylla en roll i deras verksamhet. 

o Samarbete ska bidra till att öka värdet på StuFFs varumärke gentemot studenter och externa 
parter. 

o Samarbete ska ge StuFF intäkter för att använda i övrig verksamhet, till exempel för 
utbildningsutveckling. 

o StuFF är en partipolitiskt samt religiöst oberoende organisation och samarbetar av den 
anledningen inte med partipolitiska eller religiösa aktörer. 

o Ett samarbetsavtal ska alltid upprättas, i vilket det tydligt framgår vilka de ingående parterna 
är och deras respektive åtaganden. 

o Kontakt med externa parter inom ramen för samarbete ska alltid ske med, eller i samråd med 
styrelseledamot med näringslivsansvar. 

o StuFF subventionerar i normalfallet inte medlemskap i studentföreningar. 

För att stärka StuFFs varumärke är det viktigt att noga välja externa samarbetspartners. 
Grundprincipen är att enbart samarbeta med aktörer som StuFF vill förknippas med och som inte 
strider mot StuFFs värderingar, eller på annat sätt kan väcka anstöt. 
 
Strategiskt bör det finnas en övergripande plan över hur näringslivsverksamheten ska bedrivas, där 
långsiktighet är nyckelordet. För att långsiktigt gynna StuFFs varumärke kan det vara befogat att 
bortprioritera potentiella kortsiktiga intäkter. Att ha en bredd av både stora och små företag inom 
olika områden och branscher är eftersträvansvärt. StuFF bör även verka för att inkludera det 
regionala näringslivet i kontakten med studenter.  
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StuFF samarbetar inte med aktörer vars arbetsvillkor för anställda är undermåliga. Det som faller 
inom ramen för arbetsvillkor kan exempelvis vara arbetsmiljö, lön och trygghet. Detta problem är 
mer utbrett i vissa branscher, varför ett ställningstagande gällande villkor bör tas innan samarbete 
med en ny aktör inleds. 

I de fall där fackförbund visar intresse för att exponeras mot studenter ska detta ske i egenskap av 
arbetsgivare och ej i medlemsrekryterande syfte, då fackförbundens verksamhet i viss mån 
konkurrerar med studentkårens. 

Studenter ska ha tydliga incitament att bli medlemmar i kåren - utöver kärnverksamheten ingår att ha 
attraktiva medlemsförmåner och näringslivssamarbeten. I linje med selektivitet vid valet av 
samarbetspartners, bör avtal med externa aktörer vara exklusivt utformade för StuFF. 

För att underlätta kontakten med företag som visar intresse för samarbete innehar StuFF en 
produktportfölj. Produktportföljen innehåller konkreta förslag på vilka typer av samarbeten som 
erbjuds men det finns även chans för företagen att komma med egna förslag. 
Produktportföljen är ett internt dokument som framförallt används av Informationsenheten, det vill 
säga Medlems- och studentrepresentantansvarig och Kommunikatör, som främst är de 
styrelseledamöter som hanterar mest samarbetsförfrågningar.  

Att använda StuFFs egna kanaler, exempelvis sociala medier och nyhetsbrev, är ett lätt och effektivt 
sätt att kommunicera ut samarbetspartners budskap. Utöver StuFFs digitala kanaler finns även stora 
möjligheter att exponera externa aktörer fysiskt, i mötet med studenter. Gällande hur och var företag 
får synas på campus finns tre huvudprinciper: 

o Företag får inte stå och marknadsföra sig eller sina produkter/tjänster själva enligt riktlinjer 
från Linköpings universitet. I samband med evenemang anordnat av StuFF är detta dock 
tillåtet, där StuFFs evenemang skall vara huvudfokus och inte marknadsföringen av 
företaget. 

o Den enda plats där företag har möjlighet att exponera sig själva, utan att vara knutna till ett 
evenemang, är den så kallade företagshörnan i Kårallen. 

o Nolle-P är studenternas och studentföreningarnas tid. Studenter ska inte bli störda på väg till 
undervisningen av påflugna företag, varför det är extra viktigt att vara strikt i dialogen med 
företag som vill synas på campus under mottagningen. 
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StuFFs målsättning är att bygga långsiktiga relationer med attraktiva samarbetspartners. Av den 
anledningen bör avtal skrivas på ett verksamhetsår, med undantag för exempelvis arrangemang av 
arbetsmarknadsdagar, där kortare avtalstid kan vara mer lämplig. För att skapa en struktur där det är 
lätt att se när, om det är aktuellt, avtal ska förnyas bör samtliga avtal löpa ut i närliggande tid, 
förslagsvis 30 juni som är verksamhetsårets sista dag. I skälig tid innan avtalstiden löpt ur ska 
samarbetet utvärderas, för att kunna ta ställning till huruvida det ska förnyas eller ej och i så fall hur 
avtalet skall utformas.  



 

 

 

Ett återkommande arbete för styrelsen är just revideringen av styrdokument. Styrelsen är gemensamt 
ansvariga för revideringarna av dessa dokument men som Medlems- och studentrepresentantansvarig 
och därmed styrelseledamot med expertis inom just studentrepresentation läggs nu fokus på att revidera 
Studentrepresentantpolicyn. Större ändringar som har skett är bland annat förtydligande i inledningen av vilka 
lagar och regler som gäller för studentrepresentation, förflyttningar av text och tillägg när det gäller 
tillsättandet av studentrepresentanter samt en helt ny punkt gällande arvodering. De ändringar som har 
gjorts har förankrats med resterande styrelse och nu presenteras alltså den färdigreviderade policyn.  

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Anta den reviderade Studentrepresentantpolicyn 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

_______________ 

Styrelsen genom Rebecca Ritzén 

Rebecca Ritzén (4 jul 2022 07:27 GMT+2)
Rebecca Ritzén

https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdl82SKGdTr5Rb4QHBneuydujQGzeH5Yw
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Enligt Högskolelagen (1992:1434) har studenter rätt att vara representerade när beslut fattas eller 

beredning sker som är av betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Det är vanligast att 

därför utse så kallade studentrepresentanter till diverse organ på universitetet.  

 

Studentkårsförordningen (2009:769) talar om att det är studentkårernas rätt att utse 

studentrepresentanter. Enligt Beslut om riktlinjer för studentinflytande (DNR LIU 202104666) finns 

ytterligare information huruvida studentrepresentanter bör tillsättas och hanteras på vårt lärosäte, i 

enlighet med det avtal som även berör kåruppdraget. I samarbete med de andra studentkårerna på 

Linköpings universitet är det alltså en gemensam uppgift att tillsätta studentrepresentanter för att 

fortsatt kunna bevaka studenternas intressen och framföra deras åsikter i olika beslutande och 

beredande organ på universitet, men huruvida vilken studentkår som ansvarar för vilken plats beror 

på representation. Ansvaret för tillsättandet av studentrepresentanter inom området för 

Utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet ligger ytterst hos StuFFs fullmäktige, men mandat för 

detta bör av praktiska skäl delegeras av fullmäktige till Styrelsen. Styrelsen ska i början på varje nytt 

verksamhetsår besluta om att utse en av styrelsens ledamöter till ansvarig för studentrepresentanter, 

om inte detta redan görs i rådande tjänstestruktur, och kan sedan välja att delegera val och 

kontraktsskrivning till denne styrelseledamot.  

 

Studentrepresentanter utses löpande under året av styrelseledamot, med ansvar för 

studentrepresentanter, när en lämplig kandidat till respektive plats inkommit. StuFF ska vid 

tillsättning alltid sträva efter att välja personer med kompetens och erfarenhet som bäst lämpar sig 

för uppdraget.  

En studentrepresentant tillsätts med en mandatperiod som sträcker sig en eller två terminer 

framöver alternativt till slutet av innevarande verksamhetsår för StuFF, oavsett när under året 

tillsättandet sker. Undantag kan göras om särskilda skäl till detta finns. 

Vid tillsättning skriver studentrepresentanten på ett studentrepresentantavtal, där denne åtar sig att 
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bland annat närvara på möten i aktuellt organ och företräda studenterna inom StuFFs 

verksamhetsområde i enlighet med kårens stadgar, åsiktsdokument och övriga styrdokument. I 

samband med detta ska ansvarig styrelseledamot ge studentrepresentanten en introduktion i 

uppdraget samt introducera denne i nödvändigt material, så som styrdokument, det påskrivna avtalet 

samt kontaktuppgifter till styrelsen. 

StuFF ska se till att en förteckning över såväl lediga som tillsatta studentrepresentantplatser finns 

tillgänglig för StuFFs medlemmar samt övriga studenter och personal inom verksamhetsområdet. 

Detta sker lämpligtvis via StuFFs hemsida för tillgänglighetens skull. Styrelsen är ansvarig för att 

förteckningen är tillgänglig och uppdaterad.  

 

Efter tillsättning ska den ansvariga styrelseledamoten uppdatera förteckningen över lediga och 

tillsatta studentrepresentantplatser på hemsidan samt meddela organets kontaktperson om den nya 

studentrepresentanten, samt bifoga representantens kontaktuppgifter så att denne får kallelser och 

kan starta sitt nya uppdrag. 

Några av kårens studentrepresentantplatser ska enligt Beslut om ersättning till student- och 

doktorandrepresentanter (DNR LIU 2021-04918) från Linköpings universitet arvoderas. Kåren åtar sig 

att följa de riktlinjer som anges i beslutet och betalar ut ersättning för arvoderade 

studentrepresentantplatser i slutet på varje termin. I samband med utbetalningar av ersättning 

lämnar studentrepresentanten bankuppgifter och annan nödvändig information, genom ett 

arvoderingsavtal.  

 

o vara medlem i StuFF under mandatperioden 

o tillgodose sig av eventuellt material som StuFF bistår med 

o närvara vid möten i det eller de organ där hen är representant och i de fall det uppstår 

förhinder, meddela detta till organet och eventuell suppleant så att denne kan närvara i hens 

ställe 

o på möten företräda studenterna i enlighet med StuFFs stadgar, åsiktsprogram och övriga 

styrdokument  
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o enligt instruktioner från StuFF driva frågor som studenter berörs av genom organet 

o i slutet på varje termin lämna en mötesrapport om uppdraget och organets verksamhet enligt 

instruktioner från ansvarig styrelseledamot 

o meddela kontaktperson i StuFF om uppdraget avslutas i förtid, om studenten vill söka 

posten ett år till eller om studenten vill entledigas från sitt uppdrag 

o utse en kontaktperson i StuFFs styrelse som ska agera stödjande för studentrepresentanten  

o på bästa möjliga sätt hjälpa studentrepresentanten med eventuella frågor och problem som 

studentrepresentanten tar upp med StuFF. 

o kontinuerligt tillhandahålla studentrepresentanten med grundläggande information kring 

uppdraget och organets verksamhet 

o löpande hålla studentrepresentanten uppdaterad om vilka frågor StuFF jobbar med som kan 

ha relevans för studentrepresentantens uppdrag 

o arvodera studentrepresentanter enligt de beslut som gäller 

o vid förfrågan efter avslutat uppdrag tilldela studentrepresentanten ett intyg som beskriver 

uppdraget 

 

Vid mandatperiodens slut, eller annat byte av studentrepresentant, ska styrelseledamot med ansvar 

för studentrepresentanter tillse att kontaktpersonen i organet där studentrepresentanten verkat 

informeras om bytet eller vakantsättandet av posten, så att studenten kan strykas från e-postlistor 

med mera. Om det inte är studentrepresentanten som tagit initiativ till avslutet ska ansvarig 

styrelseledamot kontakta studentrepresentanten och meddela att mandatperioden är slut, och att 

denne aktivt måste kandidera om till posten om studenten önskar sitta kvar på posten ytterligare en 

mandatperiod.  

 

Är det en studentrepresentant som meddelar att denne vill avsluta sitt uppdrag i förtid rivs det 

pågående studentrepresentantavtalet och ansvarig styrelseledamot ansvarar för att kontakta organet 

där studentrepresentanten verkat och informerar om att platsen framöver är vakant.  

 

Studentrepresentanten ska också vid avslutandet av sitt uppdrag informeras om möjligheten att få 

ett intyg för sitt uppdrag. Intygen erbjuds som digital- och/eller fysisk variant. En digital variant kan 

skickas via mail, medan en fysisk variant kan hämtas upp i samband med träff  eller skickas med post 
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om studentrepresentanten inte har möjlighet att hämta sitt intyg på plats. 
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