
 

 Protokoll från StuFFs styrelsemöte 

190405 SM14-18/19 
Sida 1 av 2 

 

 SR  PN               JS  

 

 

Tid: Fredag den 5e april 2019, 10:00-12:00 

Lokal: Wallenberg, Kårallen 

Närvarande: Sofia Ritenius, Patrik Nilsson, Klara Bladh, Mikael Hållander, Josefin Stoor, 
Isabella Svensson, Hugo Samuelsson 

Även kallade: Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl.nr. 

 1.   Mötets öppnande  

 Mötet öppnades 10:01  

 2.  Val av mötessekreterare  

 Beslutades: att välja Patrik Nilsson till mötessekreterare   

 3.  Val av justeringsperson  

 Beslutades: att välja Josefin Stoor till justeringsperson  

 4.  Adjungeringar  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 5.  Godkännande av föredragningslistan 5 SM14-18/19 

  
Beslutades: 

• Att godkänna föredragningslistan i sin helhet 

 

 6.  Föregående mötesprotokoll  

 SM10 och SM13 lades till handlingarna  
 

 

 7.  Rapporter och meddelanden från styrelsens ledamöter  

 Punkten lämnades utan åtgärd   

 8.  Presidiebeslut  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 9.  Beslut per capsulam  

  Punkten lämnades utan åtgärd  
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 10.  Propositioner och motionssvar  

 a) Beslutsförslag om proposition om instruktioner för styrelsen 19/20 
Yrkanden: Byta till korrekt sidhuvud i bilaga  
Beslutades: Att godkänna det framvaskade beslutsförslaget 

10a SM14 – 18/19 

 b)  Beslutsförslag om medlemsavgift för verksamhetsåret 19/20 
 
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet 

10b SM14- 18/19 

 c)  Beslutsförslag om proposition gällande studentrepresentanter för verksamhetsår 
19/20 
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet  

10c SM14- 18/19 

 11.  Övriga beslutspunkter  

 12.  Diskussionspunkter  

 Punkten lämnade utan åtgärd  

 13.  Övriga frågor  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 14.  Nästa möte  

 Förslag: 12 april 10-12 
Beslutades:  Att godkänna enligt förslaget   

 

 15.  Mötets avslutande 
 
Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl 10:05 

 

 

 

 

 

 Undertecknas av 
 
 

___________________ 

Sofia Ritenius 
Ordförande 

__________________ 

Patrik Nilsson 
Sekreterare 

____________________ 

Josefin Stoor 
Justeringsperson 

 

Patrik Nilsson (14 maj 2019)
Patrik Nilsson
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 1 april 2019 

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

 

 

Till DokumentFUM ska styrelsen lägga fram förslag på instruktioner för styrelsen för kommande 
verksamhetsår. Detta förslag har tagits fram via två diskussionsmöten där den största förändringen 
är formatet, vilka rubriker man använder, medan majoriteten av punkterna från föregående 
verksamhetsår finns kvar. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att 

• Lägga fram bifogad proposition till fullmäktige 

• Ge Sofia Ritenius rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

 

___________________ 

Sofia Ritenius 
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Styrelsen lägger nedan fram sitt förslag på instruktioner för styrelsen för det kommande 
verksamhetsåret. Instruktionerna anger huvudsakligen den kontinuerliga verksamheten medan 
handlingsplanen anger särskilda satsningar för året.  
 
Instruktionerna har ändrats för att följa samma mönster som handlingsplanen och 
verksamhetsplanen med en uppdelning efter område. 
 
Fullmäktige föreslås besluta att 

• Anta instruktioner för styrelsen 19/20 i enlighet med bilaga 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 
 
 
 
 
________________________ 
Styrelsen genom Sofia Ritenius 
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Dessa instruktioner beskriver kårstyrelsens löpande och kontinuerliga arbetsuppgifter under 
verksamhetsåret 19/20. 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
representerar alla studenter inom Utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet. Studentkårens 
fullmäktige beslutar varje år om fyra huvudsakliga dokument för att styra det nästkommande årets 
verksamhet; budget, verksamhetsplan, handlingsplan och instruktioner för styrelsen. 

  
Styrelsens arbete utgår från kapitel 6 i StuFFs stadga. Genom att fastställa instruktioner förtydligar 
fullmäktige sina förväntningar vad avser styrelsens kontinuerliga arbete. Det åligger styrelsen att 
tolka och konkretisera instruktionerna. Det är styrelsens uppdrag att genomföra punkterna i 
instruktionerna – ett arbete som ska ske inom och enligt de ramar och regler som anges i övriga av 
fullmäktige fastställda styrdokument. 
 

Styrelsen ska sträva efter effektiv och funktionell organisering av verksamheten. Genom att upprätta 
och synliggöra styrelsens rutiner för fullmäktige, medlemmar, studenter och andra aktörer kan vi 
skapa transparens mellan organisationens olika delar. Vid nya eller förändrade förutsättningar är det 
viktigt att organisationen anpassas och utvecklas. 
 
Sektionerna är våra viktigaste samarbetspartners i vårt arbete med utbildningsbevakning och 
arbetsmiljö likväl som under mottagningen av nya studenter och att säkerställa ett gott samarbete är 
därför viktigt för styrelsen. Det är genom samarbetet med sektionerna som vi tillsätter en stor del av 
våra studentrepresentanter, ett samarbete som är väldigt viktigt för att säkerställa studentinflytande 
vid universitetet.  
 

• Upprätthålla en rutin för bemanningen av kontoren och synliggörandet av detta 

• Arbeta i Norrköping minst en dag i veckan och informera om styrelsens närvaro där 

• Verka för att universitetet efterlever gällande lagar och regler 

• Framföra och verka för att studenters intressen tillvaratas gentemot universitetet 

• Följa upp tidigare beslut i frågor drivna av studentkårerna 

• Ansvara för ett aktivt deltagande i samarbetet med de andra studentkårerna vid Linköpings 
universitet, särskilt inom ramen för Kårservice och LUST 

• Ansvara för att, tillsammans med de andra studentkårerna vid Linköpings universitet, årligen 
skriva kommentarer till LiUs årsredovisning 
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• Ansvara för överlämning och dokumentation av organisationens arbete 

• Stötta StuFFs utskott, fullmäktige och förtroendevalda i deras arbete 

• Stötta sektionerna inom de samarbetsområden StuFF har med dem. 
• Uppmärksamma och när möjligt nyttja kårhusens lokaler och tjänster för event  
• Rekrytera engagerade till olika organ och poster under styrelsen 

 

Utbildningsfrågor och utbildningsutveckling utgör en stor del av StuFFs kärnverksamhet och 
styrelsens löpande arbetsuppgifter. Styrelsen ansvarar för att bevaka och driva utvecklingsfrågor så 
att studenterna får en god utbildning, både i avseende på innehåll och form.  
 
Styrelsen ska: 

• Säkerställa en god bevakning och utveckling av alla studenters utbildning, oavsett om 
utbildningen är förlagd till campus, är på distans eller verksamhetsförlagd 

• Planera och upprätthålla en god organisation och struktur kring hanteringen av 
studentärenden 

• Agera studentombud, hjälpa och stötta enskilda studenter/doktorander och studentgrupper 
med utbildningsrelaterade ärenden 

• Bevaka utformandet av nya och revidering av gamla kursplaner 

• Uppmuntra studenter till att använda sig av kursvärderingssystemet EvaLiUate 

• Dela ut priset Årets Pedagog 

• Administrera utdelningen StuFFs litteraturstipendium 

• Verka för att förbättra möjligheterna för att granska och skapa en trygg och rättssäker VFU 

• Bevaka och ta en aktiv roll i Linköpings universitets internationaliseringsarbete samt 
samarbeta med relevanta parter rörande internationalisering 

• Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och 
utskott inom utbildningsområdet 

 

Arbetsmiljöarbete och lika villkor utgör en viktig del av StuFFs kärnverksamhet och styrelsens 
löpande arbetsuppgifter. Styrelsen ansvarar för att planera, organisera och verkställa StuFFs arbete 
för att säkerställa en trygg, stabil och funktionell studiemiljö samt en god psykosocial hälsa bland 
studenterna. 
 
Styrelsen ska: 

• Säkerställa en god bevakning av alla studenters arbetsmiljö, oavsett om utbildningen är 
förlagd till campus, är på distans eller verksamhetsförlagd 
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• Planera och upprätthålla en god organisation och struktur kring hanteringen av 
studentärenden 

• Agera studentombud, hjälpa och stötta enskilda studenter/doktorander och studentgrupper 
med ärenden som rör arbetsmiljö eller diskriminering 

• Verka för att tydlig och relevant kursinformation finns tillgänglig för studenterna i god tid 
innan kursstart 

• Marknadsföra, utvärdera och delta i uppföljningsarbetet kring Studentundersökningen 

• Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och 
utskott inom arbetsmiljöområdet 

• Verka för ett tillgängligt universitet inom ramen för Lika villkor och Studenthälsan 

• Arbeta för en god arbetsmiljö under pågående ombyggnationer 

• Arbeta för att de förändringsprojekt som pågår vid våra campus ska leda till en bättre 
studiemiljö och funktionella studieplatser 

 

Påverkan innefattar den politiska påverkan som StuFF utför både på lokal och nationell nivå när 
styrelsen driver frågor för våra studenters förbättrade situation. Styrelsen är ansvariga att föra de 
åsikter som finns i StuFFs Åsiktsprogram och representera studenterna inom våra områden. Det är 
tätt kopplat till styrelsens arbete med studentrepresentanter som har möjlighet att utföra mycket av 
påverkansarbete och säkerställer studentinflytandet. Styrelsen är ansvariga, efter delegering från 
FUM, för arbetet med studentrepresentanter. Styrelsen ska dessutom säkerställa studentinflytande i 
stort för att säkerställa en god utbildningskvalitet och arbetsmiljö. 
 
Styrelsen ska: 

• Ansvara för rekrytering och tillsättning av studentrepresentanter samt löpande informera 
dessa om kårens verksamhet samt åsikter 

• Tillvarata kårens påverkansmöjlighet på nationell nivå genom SFS och andra nationella 
samarbeten 

• Underhålla kårens nationella nätverk och erfarenhetsutbyten 

• Aktivt arbeta för att säkerställa studentrepresentanternas rätt att påverka och att det finns 
studentrepresentation i de sammanhang där det bör finnas. 

• Framföra och verka för att studenters intressen tillvaratas gentemot LiU samt andra externa 
parter, såsom regionen, kommunerna, SFS och media 

• Uppmuntra sektioner, samarbetspartners och övriga aktörer att använda kårhusen i sin 
verksamhet 
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StuFF har ett stort ansvar i att säkerställa det studiesociala livets fortlevnad vid Linköpings 
universitet. Det innebär att styrelsen aktivt ska arbeta med studiesociala frågor samt att driva dessa i 
lämpliga forum. Ett stort fokus för StuFF ligger på mottagningsverksamheten, då den perioden i 
mångt och mycket är avgörande för hur nya studenters samlade bild av universitetet formas. 

 
Styrelsen ska: 

• Säkerställa och vidareutveckla ett fortsatt gott samarbete mellan StuFF och sektionerna 
rörande mottagningen av nya studenter 

• Hjälpa studentgrupper att organisera sig samt erbjuda stöd och service till redan existerande 
föreningar 

• Verka för en god integration mellan studenter inom StuFFs ansvarsområde 

• Ansvara för att mottagningen genomförs i enlighet med rådande styrdokument 
• Verka för en god utveckling av mottagningsverksamhet, festverksamhet och övrig 

studiesocial verksamhet vid Linköpings universitet 

• Under hösten genomföra rekrytering av mottagningssamordnare inför nästkommande 
höstmottagning 

• Planera styrelsens medverkande under kommande mottagningsperiod, för att underlätta 
möjligheten till bättre samarbete med fadderierna, egna större event och bokningar 

• Prioritera att hela styrelsen deltar under mottagningsverksamheten 

• Teckna mottagningsavtal med sektionerna samt stötta och samordna deras arbete 

• Aktivt delta i lokala nätverk avseende studiesociala frågor, t.ex. Förenade Festerier 

• Verka för ett bredare utbud av alkoholfria aktiviteter och alkoholfria drycker i samarbete 
mellan alla tre studentkårer vid Linköpings universitet och Kårservice AB/kårhusen 

• Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och 
utskott inom den studiesociala verksamheten 

• Arrangera tacksittning(ar) för aktiva studenter inom StuFF 

• Verka för ökad integration mellan studenter i Linköping och Norrköping 

• Planera, genomföra och utvärdera studiesociala aktiviteter utöver mottagningen 
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För att StuFF ska lyckas med ett väl utfört uppdrag som studentkår måste kårmedlemskap vara 
attraktivt och lockande. Gällande samarbeten, samverkan och påverkan är StuFFs varumärke och 
medlemsanslutning viktig då det ger mer tyngd åt organisationen.  
 
Styrelsen ska: 

• Aktivt värva medlemmar 
• Skapa medlemsrekryterande/medlemsnyttiga evenemang minst en gång per termin 
• Utveckla och öka värdet i kårmedlemskapet 
• Skapa och utveckla samarbeten med externa parter 
• Utveckla kommunikationen som är kopplad till kårmedlemskapet 
• Utveckla och effektivisera arbetet kring medlemshantering och medlemssystemet 
• Effektivisera samarbetet med sektionerna kring medlemsrekrytering  

En stor del av styrelsens gemensamma arbete är att förvalta organisationens resurser och delta i de 
diskussioner och beslut som tas inom verksamheten. Styrelsens arbetstid är en viktig resurs i 
organisationen och det är därför av vikt att ledamöterna planerar sin gemensamma och individuella 
tid väl och på ett resurseffektivt sätt. Det är också viktigt att styrelsen genom avstämningar löpande 
utvärderar sitt arbete och efterlevnad av styrdokument och verksamhetsmål. 
 
Styrelsen ska: 

• Aktivt delta i den ekonomiska förvaltningen 
• Kontinuerligt planera, utföra och följa upp StuFFs arbete för att använda finansiella, 

materiella och personella resurser effektivt 
• Utvärdera och effektivisera studentkårens arbete när så behövs 

Kommunikation 

En viktig komponent i StuFFs informationsarbete är det egna varumärket och vad studenter vet om 
StuFFs verksamhet. Att sprida information om kårens verksamhet till alla studenter som kåren 
representerar är en del av kåruppdraget och är därför viktigt att hela styrelsen tar ansvar för. 
 
Styrelsen ska: 

• Informera om StuFFs verksamhet och organisation 
• Utveckla StuFFs varumärke och positionera StuFF mot olika målgrupper 
• Agera varumärkesambassadörer både i fysiska sammanhang och i digitala kanaler 
• Aktivt arbeta med utveckling av kommunikationskanalerna och skapandet av innehåll för 

olika målgrupper 
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Till årsmötet där vi beslutar om dokument önskar jag lägga fram följande proposition om 
medlemsavgifterna för StuFF. I och med lanseringen av flerårsmedlemskapet HT19 kommer alltså 
priserna tillsvidare få hållas fasta över tid.  
 
 
 
Därav föreslås styrelsen besluta att: 
 

• Lägga fram följande proposition till fullmäktige 

• Ge Hugo Samuelsson och Patrik Nilsson rätt till redaktionella ändringar 
 
 
 
 
____________ 
Hugo Samuelsson 
Kommunikatör 
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Till nästa verksamhetsår kommer en större förändring ske i utbudet av medlemskap: 
flerårsmedlemskap kommer lanseras och vara en möjlighet utöver års- och terminsmedlemskap. 
Fullmäktige har informerats om detta på fullmäktigemötet i oktober, varefter sektionerna 
informerats på ordförandemöten samt löpande under verksamhetsåret. I och med det nya 
medlemssystemet och GDPR har vi valt att istället slå ut den gamla nyantagenrabatten på 
flerårsmedlemskapen: det ska alltså löna sig att bli medlem för flera år. Flerårsmedlemskapet 
kommer underlätta arbetet med medlemsrekrytering för både StuFF och sektionerna, samt inbringa 
mer intäkter till verksamheten.  

Löptid medlemskap Pris 

1 termin 150 kr 

1 år 200 kr 

3 år 540 kr 

5 år  900 kr 

 

Därför föreslås fullmäktige besluta att:  

• Fastställa medlemsavgifterna enligt förslag  

• Ge Hugo Samuelsson och Patrik Nilsson rätt till redaktionella ändringar 

 

___________ 
Hugo Samuelsson 
Kommunikatör  
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Hugo Samuelsson (14 maj 2019)
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 

 

Det är trevligt och effektivt om FUM får chansen att delegera rätten att tillsätta 
studentrepresentanter till styrelsen 19/20. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Lägga fram bifogad proposition till fullmäktige 

• Ge Sofia Ritenius rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

 

 

_________________ 

Sofia Ritenius 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 1 april 2019 

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

 

 

Styrelsen föreslår, i linje med uppdraget att företräda studenter och värna om studentinflytandet, att 
styrelsen får i uppdrag att tillsätta representanter för de uppdrag där vi får ha representanter. 

 

Fullmäktige föreslås därför besluta att: 

• Delegera rätten och uppdraget att utse studentrepresentanter för verksamhetsåret 19/20 till 
styrelsen 

 

 

 

_________________________________ 

Styrelsen genom Sofia Ritenius 
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