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Syftet med denna språkpolicy är att klargöra riktlinjer för på vilka språk, och i vilken omfattning
olika dokument och diskussioner ska vara tillgängliga på engelska samt riktlinjer för hur StuFF ska
förhålla sig till internationella studenter vid rekrytering av förtroendevalda och studeranderepresentanter.
Policyn omfattar enbart svenska och engelska, eftersom de är de enda två språk som majoriteten av
StuFFs medlemmar kan antas vara kunniga inom.

Beslutsspråk i hela organisationen är svenska. Detta innebär att alla juridiskt bindande beslut
formuleras och antas på svenska.

Det är fritt för varje ledamot av fullmäktige eller styrelsen att själv välja att yttra sig på svenska eller
engelska. Hänsyn bör tas till åhörarnas språkkunskaper.

StuFF ska verka för att samtliga dokument förutom budget på sikt ska vara översatta till engelska.
Det skall dock finnas en möjlighet att en budgetsammanfattning på engelska ska kunna göras tillgänglig vid förfrågan.
Ett delmål är att en lättläst sammanfattning av verksamhetsplan, delar av politiska programmet och
policys ska finnas, på både engelska och svenska. Detta med syfte att internationella och svenska
studenter enkelt ska kunna tillgodogöra sig innehållet i dokumenten.
De dokument som är skrivna på svenska är de officiella dokumenten som skall följas, de engelska är
översättningar av de svenska. Vid tvist om betydelse gäller alltid de svenska dokumenten.
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Handlingar till fullmäktige- och styrelsemöten skall finnas i sin helhet på svenska. Vid behov skall
följande dock finnas tillgängligt på engelska:
•

Föredragningslistan i sin helhet

•

En kortare sammanfattning av innehållet i varje proposition, motion eller interpellation.

•

En sammanfattning av andemeningen i motions- och interpellationssvaren.

Ansvarig för att handlingarna, enligt ovan, är översatta vid respektive möte är den som fått i uppdrag
att skriva originalhandlingen.

Relevant marknadsföringsmaterial bör skrivas med ett tydligt och enkelt språk, och även finnas tillgängligt på engelska beroende på typ av kampanj.

All statiskt text på webbplatsen ska finnas på svenska och i möjligaste mån på engelska. Framförallt
kontaktuppgifter och den mest grundläggande kårinformationen ska finnas tillgänglig på engelska. I
I övrigt ska språket på webben vara lättförståeligt för mottagaren.

Vid val av StuFFs förtroendevalda, i alla sammanhang, bör språkkompetens noga beaktas i relation
till StuFFs verksamhet för att uppnå effektivitet och möta behov.
Vid valet av studeranderepresentant skall hänsyn tas till att det officiella språket vid LiU är svenska.
Vid val av internationell student som studeranderepresentant bör även en svensktalande student sitta
med i organet. Hänsyn skall även tas till uppdragets natur och därför måste varje val beaktas ur individuell synvinkel.

