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Tid: Fredag den 12e april 2019, 9:10-10:00 

Lokal: Wallenberg, Kårallen 

Närvarande: Sofia Ritenius, Patrik Nilsson, Mikael Hållander, Josefin Stoor, Isabella 
Svensson, Hugo Samuelsson, Andreas Norén, Emma Linder 

Även kallade: Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl.nr. 

 1.   Mötets öppnande  

 Mötet öppnades 9:12  

 2.  Val av mötessekreterare  

 Beslutades: att välja Patrik Nilsson till mötessekreterare   

 3.  Val av justeringsperson  

 Beslutades: att välja till Hugo Samuelsson justeringsperson  

 4.  Adjungeringar  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 5.  Godkännande av föredragningslistan 5 SM15-18/19 

  
Beslutades: 

• Att godkänna föredragningslistan i sin helhet 

 

 6.  Föregående mötesprotokoll  

 SM12 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 verksamhetsplan 19/20 
 
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet 

10a SM15 – 18/19 

 b)  Beslutsförslag om proposition handlingsplan 19/20 
 
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet 

10b SM15- 18/19 

 c)  Beslutsförslag angående proposition budget verksamhetsår 19/20 
Mötet ajournerades kl 09:17 på grund av installation av tv  
Mötet återupptas kl 09:20  
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet  

10c SM15- 18/19 

 d) Beslutsförslag om proposition instruktioner för valrådet 19/20 
Yrkande: att stryka "samt styrelse" från den sista meningen i de föreslagna 
Instruktioner för Valrådet 19/20 samt lägga till förklaring av detta i 
propositionen 
Beslutades: Att godkänna det framvaskade beslutsförslaget i sin helhet 

10d SM15 – 18/19 

 e)  Beslutsförslag om proposition instruktioner för valberedningen 19/20 
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet  

10e SM15 – 18/19 

 11.  Övriga beslutspunkter  

 12.  Diskussionspunkter  

 Punkten lämnade utan åtgärd  

 13.  Övriga frågor  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 14.  Nästa möte  

 Förslag: 6e maj 10-12 
Beslutades:  Att godkänna enligt förslaget   

 

 15.  Mötets avslutande 
 
Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl 9:28 
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 Undertecknas av 
 
 

___________________ 

Sofia Ritenius 
Ordförande 

__________________ 

Patrik Nilsson 
Sekreterare 

____________________ 

Hugo Samuelsson 
Justeringsperson 

 

Hugo Samuelsson (13 maj 2019)
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Det åligger styrelsen att ta fram ett förslag på verksamhetsplan för kommande verksamhetsår och 
lägga fram till Fullmäktige under deras årsmöte. Processen med att ta fram detta förslag har 
involverat hela styrelsen och även FUM som var inbjudna i sin helhet till en workshop där många 
bra förslag kom fram. Varje område har varit ansvariga för vad som ska ske inom området 
kommande år och gjort det med utgångspunkt i förslagen från Fullmäktige samt sina kollegor. 
Satsningarna har varit uppe på DM och dokumentet i sin helhet likaså. 
 
Därför föreslås styrelsen besluta att 

• Lägga fram bifogad proposition till fullmäktige 

• Ge Hugo Samuelsson rätt till redaktionella ändringar 
 
 
 
 
 
__________________ 
Hugo Samuelsson 
 
 
 
 

 

Hugo Samuelsson (13 maj 2019)
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Styrelsen lägger nedan fram sitt förslag till verksamhetsplan för åren 2019–2022. Formatet på 
verksamhetsplanen har utvecklats med en tydligare uppdelning för vad som ska ske under vilket år 
för att säkerställa en långsiktig planering och minskad risk att planer faller bort mellan verksamhetsår 
eller inte påbörjas.  
 
Vidare har verksamhetsplanen delats upp i olika områden som på ett överskådligt sätt motsvarar 
verksamheten som bedrivs: Utbildning, Arbetsmiljö & Lika villkor, Påverkan & studentinflytande, 
Mottagning & Event, Medlemmar samt Förvaltning. Viss överlappning förekommer och en del av 
StuFFs verksamhet finns i fler områden såsom arbetet med sektionerna som sker inom alla 
områden. Varje område har olika många styrelsemedlemmar kopplade till sig och även rörande detta 
finns en viss rörlighet då fler ledamöter kan komma att bli inblandade beroende på vad satsningen 
gäller. Men grundtanken är att för varje område ska det finnas en tydlighet rörande hur mycket 
kapacitet det bedöms finnas, alltså hur många olika satsningar det finns utrymme för.  
 
För denna verksamhetsplan så har de som idag jobbar inom varje område fått in idéer från FUM och 
sina kollegor och har sedan själva gjort prioriteringar och skrivit samman satsningarna. Målet med 
att tidigt i processen involvera FUM var att försöka få till ett dokument som alla från början är nöjda 
med och därmed undvika mindre genomtänkta ändringar på årsmötet. 
 
Alla satsningar inom verksamhetsplanen är viktiga men vi har valt att markera vilka satsningar som 
av olika skäl skulle vara extra problematiska att skjuta på framtiden eller ta bort så att FUM vet detta 
i förväg. Det kan vara av olika skäl, en satsning kan hänga ihop med något som hänt under pågående 
verksamhetsår och som därför inte bör pausas, det kan vara en satsning som relaterar till annan 
organisations verksamhet och som därför bara kan ske under 19/20 eller så kan det vara av vikt för 
StuFF att det sker snarast. De satsningar som står listade nedan är de som styrelsen anser inte kan 
tas bort och kort varför, dessa förklaringar kan såklart utvecklas mer av styrelsen om FUM vill veta 
mer. Vi vill såklart trycka på att vi står bakom alla våra satsningar och att de inte skulle stå med i 
verksamhetsplanen om de inte ansågs viktiga, så vi vill inte att FUM tar detta som att allt som inte 
står i listan kan med lätthet strykas, ska något tas bort så bör det vara ett väl genomtänkt beslut. Det 
är såklart FUM ansvar att besluta om verksamheten, detta är menat som ett verktyg för FUM att 
kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Vi har också försökt vara tydliga i listan nedan om området anses ha kapacitet för fler satsningar 
eller ej. Är området ”fyllt” så innebär det att eventuella nya satsningar från FUM inte bara kan läggas 
in, de måste då ersätta existerande satsningar. 
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Utbildning: Områdets kapacitet anses vara fylld. 

Arbetsmiljö & Lika Villkor: Satsningen ”LivsLUST” bör inte strykas då den hänger ihop 
med verksamhet från i år och är kåröverskridande. 
 
Områdets kapacitet anses vara fylld. 
 

Påverkan och Studentinflytande: 
 

Området kan rymma fler satsningar men bör då vara av 
”påverkanskaraktär”, alltså inte större utredningar då det blir 
ett för fullt område. 
 

Mottagnings & Event: 
 

Området kan rymma fler satsningar. 

Medlemmar: 
 

Områdets kapacitet anses vara fylld. 

Förvaltning: Satsningen ”Effektivisering” bör inte strykas då det är 
nödvändigt för StuFF att fortsätta effektivisera och hitta sätt 
att kunna minska antalet styrelseledamöter. 
 
Områdets kapacitet anses vara fylld. 

 
Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Anta verksamhetsplanen 2019–2022 i enlighet med bilaga 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 
 
 
_____________________ 
Styrelsen genom Hugo Samuelsson 

Hugo Samuelsson (13 maj 2019)
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StuFFs verksamhetsplan är ett dokument som sätter kårens riktning för den kommande 
treårsperioden. Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett sätt att få långsiktig 
verksamhetsstyrning. Utifrån verksamhetsplanen ska en årlig handlingsplan upprättas vilken senare 
konkretiseras av styrelsen och dess utskott. Handlingsplanen är de konkreta uppdrag som styrelsen 
ska genomföra under verksamhetsåret. För de löpande arbetsuppgifterna finns instruktioner till 
styrelsen vilka också ska konkretiseras. För fullmäktige är verksamhetsplanen är ett viktigt verktyg 
för att få organisationen att hålla rätt kurs på sikt. 
 
Verksamhetsplanen ska årligen ses över för att den ska vara aktuell den kommande treårsperioden. 
Större ändringar i verksamhetsplanen bör därför vara noga genomtänkta. Verksamheten är uppdelad 
i olika områden, som finns återspeglad i verksamhetsplan och handlingsplan, för att säkerställa 
spridning av satsningarna. Viktigt att ha i åtanke när man fyller på med satsningar är kapaciteten för 
varje område som kan bestå av 1–4 styrelseledamöter samt att alla satsningar inom organisationen 
inte bör starta samma år då det året riskerar att bli ett utåt sett passivt år då alla satsningar är i ett 
utredande/undersökande stadie.  
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Vart tredje år ansöker en studentsammanslutning om att få statusen studentkår. StuFF har beviljats 
kårstatus för treårsperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022. För att StuFF ska utföra sitt uppdrag som 
studentkår och för att hålla verksamhetens riktning på kårens grunduppdrag inleds 
verksamhetsplanen med beskrivningar av det uppdrag som StuFF har som studentkår.  
 
Enligt högskolelagen gäller följande krav som förutsättning för att en studerandesammanslutning 
ska ges ställning som studentkår: 

• En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av 
utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. 

• Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska sammanfalla 
med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan. 

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

• Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i 
kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i studerandesammanslutningen. 
Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta 
beslutande organ. 

• För studerandesammanslutningen ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska ha 
antagits av sammanslutningens medlemmar och till sitt innehåll uppfylla de förutsättningar 
som anges i 4 kap 13§ högskolelagen.  

• En studentkår ska föra register över sina medlemmar och studentkåren ska årligen till 
högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar. På begäran 
av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister. 

Nedan beskrivs uppdraget kåren fått från universitetet genom beslutet om kårstatus mellan 2019-
2022 (”Fastställande av studentkårer för perioden 2019-07-01 – 2022-06-30” (LiU-2018-03878)) i 
enlighet med ”Uppdrag till de studentkårer som skall företräda studenter och doktorander vid 
Linköpings universitet från den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022” (LiU-2018-03878). 
1. Ansvara för att det finns en organisation som har tillräckliga resurser för att garantera ett aktivt 
studentinflytande för samtliga studenter/doktorander inom respektive verksamhetsområde samt 
kunna tillgodose behovet av utbildningsbevakning. 
2. Ansvara för att det finns en väl förberedd student-, doktorandrepresentation i de organ av 
permanent och icke permanent karaktär i vilka studenterna/doktoranderna skall representeras av de 
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utsedda studentkårerna. En lista skall upprättas inför varje verksamhetsår som visar i vilka organ och 
grupper studenterna skall vara representerade. 
3. Ansvara för att det finns en väl utvecklad representation av studenter och doktorander i 
universitetets kvalitetsarbete. 
4. Ansvara för att samtliga studenter och doktorander inom respektive verksamhetsområde hålls 
informerad om studentkårens verksamhet. 
5. Ansvara för att bemanna och utbilda den arbetsmiljöorganisation som skall finnas uppbyggd för 
studenterna och doktoranderna på universitetets olika campus i enlighet med det samverkansavtal som 
ingåtts mellan universitetet, de fackliga organisationerna och studentkårerna. 

Till detta skall läggas att kårerna aktivt skall medverka vid mottagningen av nya studenter i enlighet 
med den av kårerna gemensamt fastställda mottagningspolicyn. 

 

Utifrån ovan formulerade uppdrag sammanfattas StuFFs kärnverksamhet som: 

• 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 nationell nivå 
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Åsiktsprogram 

Ett av StuFFs viktigaste dokument är Åsiktsprogrammet, då det ligger till grund för den påverkan 
StuFF driver. Vid varje möte där StuFF har representanter är det detta dokument som man ska luta 
sig mot om man inte från andra styrdokument vet vad kåren tycker. Det har dock inte reviderats på 
länge så många åsikter kan vara inaktuella, det finns hela områden som man kanske borde ha en 
åsikt runt men som inte finns med och dokumentet i sig är ostrukturerat då saker har lagts till under 
åren utan någon större koll på hur helheten ser ut och fungerar. Det måste därför genomföras ett 
ordentligt arbete med detta dokument. 

Att enbart revidera enskilda åsikter i dokumentet är inte hållbart då helheten inte är 
sammanhängande just nu, för att det ska vara ett relevant dokument under flera år vore det bättre att 
avveckla åsiktsprogrammet i sin helhet och istället ha ett principprogram. Skillnaden på åsikt och 
princip är vilken detaljnivå punkterna är formulerade. Att jobba enligt en princip kan göras på flera 
olika sätt och kan innebära att man driver flera åsikter som alla går i linje med principen medan 
åsikter har en tendens att bli väldigt detaljerade. Att ha detaljerade åsikter innebär att det måste 
revideras oftare, antingen för att man uppnått det som åsikten handlar om eller för att just den 
detaljen av någon anledning inte längre är aktuell. Genom att ha ett principprogram säkerställes det 
alltså att dokumentet förblir relevant även utan ett flertal revideringar. Att jobba med principer 
säkerställer också att studentrepresentanter (styrelse och övriga) lättare kan följa dokumentet då det 
är lättare att applicera på de frågor som dyker upp på de möten man är på. 

 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 19/20: 

• Skapa en tydlig struktur för ett Principprogram som innehåller rubriker/områden och 
tydliggör avgränsningar rörande vilken detaljnivå innehållet ska vara på 

Fullmäktige ska, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 20/21: 

• Fylla Principprogrammet med principer inom de rubriker/områden samt avgränsningar som 
föregående verksamhetsår beslutat om 

Fullmäktige ska, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 21/22: 

• Fastställa Principprogrammet och samtidigt avveckla Åsiktsprogrammet och uppdatera 
stadgan därefter 

• Etablera hur man kontinuerligt ska arbeta med Principprogrammet för att säkerställa att det 
förblir ett aktuellt och uppdaterat dokument 
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StuFFs arbete med utbildning innefattar samarbetet och stöttningen av sektionernas 
utbildningsbevakare likväl som den egna granskningen av utbildningskvalitén. Arbetet innefattar 
representation samt studentärenden och omfattar alla StuFFs studenter, såväl programstudenter, 
mastersstudenter, frikursstudenter som doktorander.  
 

Studenters rättigheter 

Under verksamhetsåret 18/19 har det framkommit att studenter inte har koll på sina rättigheter och 
skyldigheter. Det grundar sig i de många mejl studentkåren får från studenter men även de svar som 
inkommit under utvärderingarna av kursvärderingssystemet. I och med detta krävs det en satsning 
med fokus på studenters rättigheter men även deras skyldigheter. De som kommer att arbeta med 
detta är utbildningsutvecklarna. Tanken är att år 1 genomföra en utbildningsvecka med information 
på sociala medier samt kaffekampanjer men även spridning av StuFFs FAQ med bland annat 
utbildningsrelaterade frågor. 
 
Utbildningsveckan kommer att hållas i slutet på oktober eller början på november och tanken är att 
den ska fortsätta varje år efter 2019. Därefter ska styrelsen se över vilka fler projekt som kan 
genomföras för att öka studenters medvetande och vilken effekt FAQ har lett till. Sista året ska ett 
nytt projekt genomföras med samma syfte som utbildningsveckan 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra en utbildningsvecka samt skapa en årlig rutin för densamma 
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Ta fram förslag på fler projekt med samma syfte som utbildningsveckan 

• Utvärdera effekten av FAQ om utbildning på StuFFs hemsida 
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

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

LivsLUST 

Under verksamhetsåret 18/19 tog de tre kårerna tillsammans fram en enkät med fokus på 
psykosocial hälsa. Denna enkät är tänkt att vara återkommande så att man över åren kan se 
utvecklingar som sker och kontinuerligt ha uppdaterad data om hur studenterna mår att använda i 
vårt påverkansarbete. Hur ofta den ska skickas ut bör bestämmas gemensamt av kårerna och därför 
är det av vikt att ha en långsiktig plan för att säkerställa att man inte glömmer bort hur man ska 
arbeta med den. Satsningen är treårig men det första året var 18/19 vilket innebär att det återstår två 
år av satsningen innan den planeras vara en integrerad del av verksamheten. Målet är att då ska 
arbetet med enkäten ske löpande där det finns rutiner för hur ofta den ska skickas ut, hur man ska 
arbeta med marknadsföring av den samt hantering av svaren.  
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra eller verka för passande insatser utifrån resultaten från enkäten 18/19 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Skapa en tydlig plan för hur arbetet med en återkommande enkät ska implementeras i 
StuFFs löpande arbete 

 

Området Påverkan och studentinflytande innefattar StuFFs politiska arbete samt rekryterandet, 
tillsättandet och stöttandet av studentrepresentanter. StuFF bedriver påverkan gentemot LiU, 
kommunerna, regionen och andra externa aktörer. Mycket av den påverkan som StuFF driver är tätt 
kopplat till övriga områden och många satsningar sorteras därför in under övriga områden.  
Under verksamhetsåret 19/20 finns inga punkter till verksamhetsplanen inom området Påverkan och 
studentinflytande då det finns två ettåriga satsningar i handlingsplanen som fyller området väl. 
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StuFFs arbete med mottagningen av nya studenter är till stor del samordnande och stöttande. 
Arbetet är till större delen strategiskt med mycket planering men innefattar också praktiska element 
såsom utbildningar och egna event samt styrelsens deltagande under mottagningen. Arbetet med 
event är till större delen kåröverskridande samarbeten. 
Under verksamhetsåret 19/20 finns inga punkter till verksamhetsplanen inom området Mottagning 
och event. 

StuFFs arbete rörande medlemmarna innefattar både rekryterandet av medlemmar och 
medlemsvård. Medlemsvård kan vara att hitta olika fördelar med ett medlemskap men också att ha 
en god kommunikation med medlemmarna. Medlemsrekrytering kan ske tillsammans med 
sektionerna och innefattar strategiskt och operativt arbete kring rekrytering men också arbete med 
medlemssystem och medlemsavgift.  

Medlemmar och näringsliv 

StuFF har sedan en ganska lång tid tillbaka haft problem med att konkret peka på vilken form av 
näringslivsarbete StuFF ska ägna sig åt. Ett flertal olika projekt har drivits, posten näringslivsansvarig 
har funnits och med jämna mellanrum kommer det förslag från framför allt fullmäktige om att skapa 
mer studentnytta och intäkter på samma gång – framför allt med inspiration från LinTek. De som 
har arbetat med de här frågorna har upplevt svårigheter i arbetet då dels StuFFs sektioner är starkare 
och mer relevanta för näringslivet än StuFF på grund av StuFFs stora bredd. Och dels på grund av 
att näringslivet som ”tillhör” StuFF generellt bedöms ha mindre ekonomiska resurser till sitt 
förfogande än exempelvis det näringsliv som är kopplat till LinTek. 
 
Denna satsning går ut på att fastställa vilket förhållningssätt StuFF bör ha till näringslivet, och ska 
genomföras ur ett studentperspektiv, dvs: vad förväntar sig studenter och medlemmar av StuFF när 
det kommer till näringsliv? Genom att ta reda på vad studenter vill ha (och inte) är det lättare att 
faktiskt säga vilket förhållningssätt StuFF bör ha till näringslivet. Om det visar sig att det finns ett 
behov som ännu inte är uppfyllt innebär detta en möjlighet att bli mer relevant. En undersökning 
bland sektionerna bör också utföras för att utreda vilken roll de vill ha kopplat till näringslivet och 
StuFF. Arbetet ska under sista året mynna ut i en rutin som fastställer förhållningssättet till 
näringslivet, vad StuFF kan göra och vad StuFF inte bör göra. 
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Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra en kartläggning av behov hos de studenter som representeras av StuFF 

• Genomföra en kartläggning hos StuFFs sektioner med syftet att ta reda på vilken roll de vill 
ha i förhållande till näringslivet och StuFF 

 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Baserat på kartläggningen genomföra ett pilotprojekt med syfte att undersöka 
genomförbarheten och studentnyttan i näringslivssatsningar 
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

• Utvärdera pilotprojektet och skapa en rutin som fastställer StuFFs förhållningssätt till och 
arbete med näringsliv 
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StuFFs arbete med förvaltning innebär att förvalta kårens ekonomiska och personella resurser inom 
ramarna för av fullmäktige fastställda styrdokument. Arbetet är både operativt och strategiskt.   

Dokumentstruktur 

StuFFs dokument behöver revideras då deras format och funktion i många fall agerar bromsklossar 
snarare än de verksamhetsstöttande verktyg de bör vara. För ett effektivt arbete måste vissa 
dokument antingen vara allmänt nog skrivna att de inte måste revideras så fort någon aspekt runt 
den delen av verksamheten förändras eller så måste de göras om till den typ av dokument som 
styrelsen kan besluta om då de kan ha möten oftare.  

 
Ett annat problem rörande StuFFs dokument är avsaknaden av rutin för när de ska ses över och 
revideras. Detta leder lätt till att de förblir oreviderade och inaktuella, eller till att styrelsen försöker 
revidera samtliga dokument samtidigt, vilket leder till en ohållbar arbetssituation. 

 
StuFF saknar i dagsläget dokument som skulle vara verksamhetsstöttande, exempelvis om 
krishantering och hållbarhet. Samtidigt bör StuFF undersöka vilka dokument som är inaktuella och 
bör avvecklas och/eller ersättas. 
 

 Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Utreda vilka dokument StuFF har, vilka vi ska ha, samt vilken dokumenttyp dessa bör vara. 
 

• Skapa en åtgärdsplan som reglerar när vilket dokument ska revideras, skapas eller avvecklas. 
Inkludera punkter från åtgärdsplanen i kommande års handlingsplan. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Enligt åtgärdsplanen från föregående år, revidera, skapa och/eller avveckla de berörda 
dokumenten. 

 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

• Skapa en kontinuerlig plan som säkerställer att varje dokument ses över regelbundet, med 
hänsyn till behov av revidering samt arbetsbelastning. 
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Effektivisering av verksamhet 

StuFF måste på sikt minska sina kostnader och nå nollresultat för att överleva som organisation. 
Arbetet med organisatorisk struktur och effektivitet har pågått sedan verksamhetsåret 17/18, och 
under 18/19 har styrelsen kunnat arbeta mer med frågor som vad StuFF bör göra i förhållande till 
kåruppdraget. Styrelsen har också uppfattat fullmäktiges oro över StuFFs ekonomiska situation, och 
därav kommer detta förslag på effektiviseringar med målet att nå nollresultat. En stor kostnad är just 
personal, och förslaget går mycket ut på att personalen på StuFF ska lägga sin tid på effektiva och 
värdeskapande uppgifter i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebär att vissa arbetsuppgifter 
och områden kommer tas bort från verksamheten, och vissa uppgifter och områden kommer 
effektiviseras. Syftet med denna satsning är alltså att skala bort sådant som inte tillhör kåruppdraget, 
kärnverksamheten eller sådant som inte ger en tydlig studentnytta. 
 
Förslaget går ut på att effektivisera: styrelsens arbete och kontaktytor mot sektioner och föreningar. 
Andra kompletterande satsningar i både verksamhetsplan och handlingsplan finns där effektivisering 
är målet så just denna satsning fokuserar enbart på arbetsformer. Dessutom behövs löpande arbete 
med tjänstestruktur och skuggbudgetar för att komma fram till om olika förslag bidrar till mer 
balanserade budgetar. Det kommer också behövas göra andra nedskärningar av kostnader i 
verksamheten. Detta arbete är tänkt att pågå mellan 19/20 och 21/22. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Skapa strategier för att öka sektionernas självständighet 

• Utreda och förbereda avveckling av de verksamhetsområden som bedöms inte vara direkt 
kopplade till kåruppdrag, kärnverksamhet eller ger tydlig studentnytta. 
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Avveckla verksamhetsområden enligt föregående års utredning. 

• Utreda möjligheterna för tillsättandet av en administratör för att möjliggöra effektivisering av 
administrativt arbete 

• Utreda hur digitala verktyg kan effektivisera processer i verksamheten. 
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

• Utreda effektiviseringens effekter och om det behövs ytterligare effektiviseringar. 

• Ansöka om ny kårstatus och utreda möjligheten till en förbättrad finansieringsmodell för att 
balansera resultatet. 
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Det åligger styrelsen att ta fram ett förslag på handlingsplan för kommande verksamhetsår och lägga 
fram till Fullmäktige under deras årsmöte. Processen med att ta fram detta förslag har involverat hela 
styrelsen och även FUM som var inbjudna i sin helhet till en workshop där många bra förslag kom 
fram. Varje område har varit ansvariga för vad som ska ske inom området kommande år och gjort 
det med utgångspunkt i förslagen från Fullmäktige samt sina kollegor. Satsningarna har varit uppe 
på DM och dokumentet i sin helhet likaså. 
 
Därför föreslås styrelsen besluta att 

• Lägga fram bifogad proposition till fullmäktige 

• Ge Sofia Ritenius rätt till redaktionella ändringar 
 
 
 
 
 
__________________ 
Sofia Ritenius 
 
 
 
 

 

HS
HS

PN
PN

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARDsep60_lZYXSQTcIRtS_A7b21aDUVlP
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARDsep60_lZYXSQTcIRtS_A7b21aDUVlP
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARDsep60_lZYXSQTcIRtS_A7b21aDUVlP
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARDsep60_lZYXSQTcIRtS_A7b21aDUVlP


 

 

 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

 

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

 

Styrelsen lägger nedan fram sitt förslag till handlingsplan för verksamhetsåret 19/20. 
Handlingsplanen anger de särskilda satsningar som förväntas genomföras under verksamhetsåret. 
 
Handlingsplanen har delats upp i olika områden som på ett överskådligt sätt motsvarar 
verksamheten som bedrivs: Utbildning, Arbetsmiljö & Lika villkor, Påverkan & studentinflytande, 
Mottagning & Event, Medlemmar samt Förvaltning. Viss överlappning förekommer och en del av 
StuFFs verksamhet finns i fler områden såsom arbetet med sektionerna som sker inom alla 
områden. Varje område har olika många styrelsemedlemmar kopplade till sig och även rörande detta 
finns en viss rörlighet då fler ledamöter kan komma att bli inblandade beroende på vad satsningen 
gäller. Men grundtanken är att för varje område ska det finnas en tydlighet rörande hur mycket 
kapacitet det bedöms finnas, alltså hur många olika satsningar det finns utrymme för.  
 
För denna handlingsplan så har de som idag jobbar inom varje område fått in idéer från Fullmäktige 
och sina kollegor och har sedan själva gjort prioriteringar och skrivit samman satsningarna. Alla har 
även ombetts markera om någon satsning bedöms som särskilt problematisk att ta bort samt hur 
stor kapacitet området har, alltså om det går att lägga till fler satsningar eller om Fullmäktige måste 
välja bort satsningar om nya satsningar ska läggas in. Nedan följer en sammanställning: 
 
Utbildning: Satsningen ”Frikurser och masterprogram” bör inte strykas då 

det ingår i vårt uppdrag som kår och därför måste arbetas med. 
Områdets kapacitet anses vara fylld. 
 

Arbetsmiljö & Lika Villkor: Satsningarna ”LivsLUST” och ”Effektivisering av arbetet med 
AMO” bör inte strykas då den första redan påbörjats och är 
kåröverskridande och den andra då StuFF är i stort behov av 
att på sikt kunna minska antal styrelseledamöter och jobba 
effektivare.  
 

Påverkan och 
Studentinflytande: 
 

Området kan rymma fler satsningar men de bör då inte vara 
större än de som redan finns. 

Mottagnings & Event: 
 

Satsningen ”Utreda intresse för mottagning” bör inte strykas 
då StuFF får ett bidrag från LiU som vi måste uppvisa hur vi 
arbetar med för att ha en chans att fortsätta få det. 
Området kan rymma fler satsningar. 

Medlemmar: 
 

Områdets kapacitet anses vara fylld med tanke på att det är en 
ny post som jobbar med detta område, posten kommer behöva 
lägga en del tid på att sätta rutiner och hitta arbetssätt. 
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Förvaltning: Satsningen ”Effektivisering av verksamhet” bör inte strykas då 
StuFF är i stort behov av att på sikt kunna minska antal 
styrelseledamöter och jobba effektivare. 
Områdets kapacitet anses vara fylld. 

 
Därför föreslås fullmäktige besluta att: 

• Anta handlingsplan 2019/2020 i enlighet med bilaga 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 
 
 
_____________________ 
Styrelsen genom Sofia Ritenius 
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Det här är handlingsplanen för verksamhetsåret 19/20 som beskriver de särskilda insatser som ska 
genomföras under året. Om inget annat framgår åligger det styrelsen att verkställa det som uttrycks i 
handlingsplanen. Större frågor och åtgärder som planeras och som inte finns i handlingsplanen ska 
förankras i fullmäktige innan de genomförs av styrelsen. Om styrelsen eller det organ som ska 
genomföra insatsen inte har möjlighet att genomföra insatsen ska detta rapporteras till fullmäktige. 
 
Handlingsplanen är uppdelad efter olika områden som de olika satsningarna har delats in i med 
syftet att lättare få en överblick och spridning på de satsningar man gör. Separat från de områden 
som finns ligger de punkter där ansvaret till stor del ligger utanför styrelsen.  
 

FUMs arbetsordning 

För att effektivisera StuFF som organisation måste en tydligare ansvarsfördelning ske mellan FUM 
och Styrelsen där bland annat FUMs syfte bör definieras så det är tydligt vilken form av arbete och 
vilken sorts frågor som FUM bör syssla med. Ett FUM som både behandlar strategiska och 
operativa frågor upplevs som spretigt och det har under flera år funnits problem med ett minskande 
engagemang under året. Ett mer samlat syfte blir lättare att arbeta runt och med den tydligheten vet 
man också vad man kan förvänta sig.  
 
Vidare bör de praktiska delarna ses över såsom hur ofta FUM ska ha möten och om man vill ha 
några påföljder på utdragen frånvaro. Man bör också sammanställa en tydlig lista med de ansvar som 
FUM har, såsom arbetsgivaransvar för styrelsen och det arbetsledningsansvar FUM har över sina 
utskott, samt hur man på bästa sätt kan ta de ansvaren. Detta arbete kan lämpligen genomföras i en 
mindre arbetsgrupp i samarbete med talmanspresidiet samt styrelsen för att säkerställa att eventuella 
förändringar är genomförbara och fungerar inom organisationen. Sedan kan styrelsen vara 
behjälpliga med beslutsförslag och liknande om andra dokument måste ändras som konsekvens av 
de diskussioner som förs och de revideringar som görs. 
 
FUM ska, i samråd med relevanta parter, under verksamhetsår 19/20: 

• Definiera sitt syfte och funktion 

• Revidera sin arbetsordning, där syfte och funktion ska vara inkluderat 
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Åsiktsprogram  

Ett av StuFFs viktigaste dokument är Åsiktsprogrammet, då det ligger till grund för den påverkan 
StuFF driver. Vid varje möte där StuFF har representanter är det detta dokument som man ska luta 
sig mot om man inte från andra styrdokument vet vad kåren tycker. Det har dock inte reviderats på 
länge så många åsikter kan vara inaktuella, det finns hela områden som man kanske borde ha en 
åsikt runt men som inte finns med och dokumentet i sig är ostrukturerat då saker har lagts till under 
åren utan någon större koll på hur helheten ser ut och fungerar. Det måste därför genomföras ett 
ordentligt arbete med detta dokument. 

Istället för en stegvis revidering där varje åsikt granskas ska man ha en nystart med en återgång till 
Principprogram som ersätter Åsiktsprogrammet. Skillnaden på åsikt och princip är vilken detaljnivån 
man har. Att jobba enligt en princip kan man göra på flera olika sätt och kan innebära att man driver 
flera åsikter som alla går i linje med principen medan åsikter har en tendens att bli väldigt 
detaljerade. Att ha detaljerade åsikter innebär att det måste revideras oftare, antingen för att man 
uppnått det som åsikten handlar om eller för att just den detaljen av någon anledning inte längre är 
aktuell. Genom att ha ett principprogram säkerställer man alltså att dokumentet förblir relevant även 
utan ett flertal revideringar. Att jobba med principer säkerställer också att studentrepresentanter 
(styrelse och övriga) lättare kan följa dokumentet då det är lättare att applicera på de frågor som 
dyker upp på de möten man är på. 

Att revidera åsiktsprogrammet har stått med i verksamhetsplaner och handlingsplaner förr men man 
har inte lyckats, antingen då det runnit ut i sanden mellan verksamhetsår eller på grund av för lite 
engagemang från fullmäktige, så nu har finns en tre års plan där det under det första året ska skapas 
en tydlig struktur. Under det första året står styrelsen som förstnämnda ansvarige, detta för att vi 
tror att det krävs en del från styrelsen för att arbetet ska komma igång. 

 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 19/20: 

• Skapa en tydlig struktur för ett Principprogram som innehåller rubriker/områden och 
tydliggör avgränsningar rörande vilken detaljnivå innehållet ska vara på 
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Studenters rättigheter 

I verksamhetsplanen för 2019–2022 finns ett treårsprojekt med fokus på studenters rättigheter och 
skyldigheter. Under det första året ska styrelsen genomföra en utbildningsvecka med information på 
sociala medier samt kaffekampanjer men även spridning av StuFFs nyskapade FAQ, med fokus på 
de utbildningsrelaterade frågorna. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra en utbildningsvecka samt skapa en årlig rutin för densamma 

Frikurser och masterprogram 

Det är en svårighet att nå ut till frikurser och masterprogram som inte ligger under någon sektion. 
Det är viktigt för StuFF att frikursstudenter vet om sina rättigheter och att de är representerade av 
kåren. Tanken är att under verksamhetsåret 19/20 ta fram en struktur för att nå ut till frikurser och 
mastrar. Strukturen ska fungera både för utbildningsutskottet StUBin och UUF om inte 
utbildningsutskottet finns kvar framöver. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Skapa en struktur för hur StuFF når ut till frikursstudenter och masterprogram som inte 
går under någon sektion 
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Effektivisering av arbetet med AMO 

Stöttningen, samordningen och utbildningen av AMOs från våra sektioner är viktigt för kåren att 
arbeta med då de utgör en stor del av vårt arbete med arbetsmiljö och lika villkor. Det handlar om 
ett löpande arbete då de byts ut årligen och det är också ett potentiellt stort arbete då det är många 
sektioner och en stor bredd av frågor som kan uppstå. De frågorna bör sammanställas ordentligt 
och besvaras och man måste arbeta aktivt med att ta fram material som förkortar 
handläggningstiden på de frågor som kommer in. Det är också viktigt att man effektiviserar arbetet 
med AMO-möten där man måste ta fram en rutin som löper på utan att man varje år måste börja 
från början. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Effektivisera StuFFs arbete med AMOs vilket inkluderar bland annat att ta fram tydligare 
rutiner kring möten och material med information eller vidarehänvisning 

LivsLUST 

Under verksamhetsåret 18/19 tog de tre kårerna tillsammans fram en enkät med fokus på 
psykosocial hälsa. Denna enkät är tänkt att vara återkommande så att man över åren kan se 
utvecklingar som sker och kontinuerligt ha uppdaterad data om hur studenterna mår att använda i 
vårt påverkansarbete. För att arbetet med enkäten ska fortsätta utan att bli en för stor belastning har 
man skrivit en punkt om detta i verksamhetsplanen där verksamhetsåret 19/20 blir år två i en treårig 
satsning. Under år två kan man för första gången arbeta med resultaten och verka för passande 
åtgärder. Detta arbete kan gälla insatser på enskilda program eller vara mer heltäckande samt i 
samråd med AMOs och/eller andra kårer. Man kan rikta sig mot universitetet men även andra 
aktörer såsom regionen eller kommunerna. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra eller verka för passande insatser utifrån resultaten från enkäten 18/19 
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Lärarledd tid – ett konkurrensverktyg och ökad transparens 

Inom ramen för både SFS och de forum som kåren är representerade i inom universitetet har StuFF 
en god chans att driva frågor som kan göra transparensen för sökande studenter bättre, samt i bästa 
fall öka kvaliteten på utbildningen både på LiU och andra lärosäten. I dagsläget kan en ansökande 
student inte se någon överskådlig information om huruvida utbildningen hen väljer är huvudsakligen 
campusförlagd eller ställer större krav på hemarbete, vilket kan leda till besvikelse efter påbörjad 
utbildning. 
 
Genom att på lokal nivå driva frågan om att publicera uppskattad lärarledd tid i kurs- och 
programkataloger från LiU samt vid antagning.se får blivande studenter en bild över hur stor del av 
den/de kurser som är av intresse som är förlagd vid campus. Den här tiden kan presenteras i form av 
lärarledd tid, eller schemalagd tid som inkluderar basgrupper, icke lärarledda seminarier och dylikt. 
Med sådan information kan en blivande student avgöra om kursens upplägg är möjlig att genomföra 
med bisysslor, med pendlande eller om det helt enkelt passar studentens preferenser vad gäller 
undervisningstid. 
 
På en nationell nivå finns också SFS där StuFF har mandat att rösta om och påverka processen i val 
av politisk fokusfråga för samtliga medlemskårer. Här kan samma fråga drivas med målet att 
antagning.se ska visa blivande studenter hur olika lärosäten står sig mot varandra gällande 
undervisningstid. Det stora argumentet är att studenter som föredrar distanskurser av praktiska eller 
pedagogiska skäl kan välja kurser och program med låga närvarokrav, medan de som föredrar 
campusförlagd utbildning kan leta efter alternativ som passar dem. 
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• På lokal nivå driva frågan om att LiU ska redovisa mängden lärarledd tid i kurs- och 
programkataloger samt på övriga platser där information om utbildningen finns, exempelvis 
på antagning.se 
 

• På nationell nivå driva frågan om att lärosäten i Sverige ska redovisa mängden lärarledd tid i 
kurs- och programkataloger samt på övriga platser där information om utbildningen finns, 
exempelvis på antagning.se 
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Struten 

Staten tillsatte 2017 en utredning med namnet Styr- och resursutredningen (Strut) för att se över hur 
lärosäten styrs samt hur resurser fördelas. Denna utredning är nu avslutad och ett betänkande har 
lagts fram (”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6)). 
Betänkandet är under våren 2019 på remissrunda innan regeringen tar ställning till betänkandet. I 
dagsläget kan man alltså inte veta hur mycket ur utredningen som kommer införlivas eller när 
eventuella beslut kommer fattas. Även fast SFS för vår talan i sitt remissvar och vi studentkårer vid 
LiU har fått tillfälle att dela med oss av våra åsikter till LiU så kan detta komma att ta en hel del tid 
och arbete även under verksamhetsåret 19/20.  

Det kan komma att handla om att driva frågor eller åsikter gentemot LiU om resursfördelningen 
eller så kan det uppstå fler tillfällen att yttra sig om frågor rörande betänkandet eller eventuella 
framtida beslutsförslag. Arbetet kan ske lokalt eller nationellt. 

 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Bevaka processen med ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” 
och tillvarata de chanser till påverkan som uppstår 
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Utreda intresse för mottagning 

I dagsläget får inte alla frikurs- och masterstudenter som representeras av StuFF en mottagning 
vid starten av sina studier. StuFFs ambition är att alla ska känna sig välkomna och få en god 
introduktion till studentlivet på Linköpings universitet. 
 
Den största svårigheten med just frikurs- och masterstudenter är att de inte är lika lätta för kåren 
att nå ut till som programstudenter, vilket kan leda till en omedvetenhet gällande 
mottagningsverksamheten. En annan svårighet kan vara de frikurs- och masterstudenter som 
faktiskt är medvetna om verksamheten, då de tidigare studerat vid LiU, men som inte har något 
intresse av campusvandringar eller liknande introduktioner då de redan har fått det tidigare. 
StuFF får extra ekonomiskt stöd från LiU som ska finansiera en mottagning för frikursstudenter, 
vilket i sin tur erbjuds som extra stöd till de sektioner som tar sig an frikurser i sin 
mottagningsverksamhet. Strukturen för detta stöd behöver utarbetas mer då det i dagsläget är 
svårt att veta hur många frikursstudenter som faktiskt deltar och hur många som skulle vilja delta 
om de visste om att möjligheten finns. 
 
Kåren bör utreda hur intresset ser ut hos de redan befintliga studenterna som inte fått en 
mottagning, för att i sin tur se över möjligheterna att i framtiden kunna erbjuda detta för de 
frikurser och masterprogram som känner att det saknats. Därefter bör StuFF se över strukturen 
och hur man ska arbeta för att tillgodose det intresset. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Utreda hur intresset ser ut för en mottagning hos de studenter som i dagsläget inte får en 
Mottagning 

• Utvärdera vad det skulle innebära för StuFF och fadderierna för att kunna tillgodose ett 
eventuellt intresse för att utöka mottagningsverksamhet samt skapa en plan för hur det 
ska gå till 
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Medlemmar och näringsliv 

Det finns ett behov av att fastställa vilket förhållningssätt StuFF ska ha till näringslivet. Ett första 
steg i detta arbete är att utreda vad studenter och medlemmar förväntar sig av StuFF. Med ett sådant 
underlag är det enklare att komma fram till vad StuFF skulle kunna göra för att möta en eventuell 
efterfrågan. Kartläggningen ska dels vända sig mot studenter för att undersöka vad de vill ha, och 
dels mot sektioner för att undersöka vilken roll de vill ha i förhållande till StuFF och näringslivet. 
Denna kartläggning ska ligga till grund för ett eventuellt pilotprojekt inom området verksamhetsåret 
efter. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra en kartläggning av behov hos de studenter som representeras av StuFF 

• Genomföra en kartläggning hos StuFFs sektioner med syftet att ta reda på vilken roll de vill 
ha i förhållande till näringslivet och StuFF 

Dokumentstruktur 

StuFFs dokument behöver revideras då deras format och funktion i många fall agerar bromsklossar 
snarare än de verksamhetsstöttande verktyg de bör vara. För ett effektivt arbete måste vissa 
dokument antingen vara allmänt nog skrivna att de inte måste revideras så fort någon aspekt runt 
den delen av verksamheten förändras eller så måste de göras om till den typ av dokument som 
styrelsen kan besluta om då de kan ha möten oftare.  

 
StuFF saknar i dagsläget dokument som skulle vara verksamhetsstöttande, exempelvis om 
krishantering och hållbarhet. Samtidigt bör StuFF undersöka vilka dokument som är inaktuella och 
bör avvecklas och/eller ersättas. 

 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Utreda vilka dokument StuFF har, vilka vi ska ha, samt vilken dokumenttyp dessa bör vara. 
 

• Skapa en åtgärdsplan som reglerar när vilket dokument ska revideras, skapas eller avvecklas. 
Inkludera punkter från åtgärdsplanen i kommande års handlingsplan. 
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Avtal med fakulteter 

 
Under verksamhetsåret 18/19 framkom det att Consensus har ett avtal med sin fakultet MedFak och 
att det har både förenklat och förbättrat deras samarbete. Avtalet reglerar både det ekonomiska stöd 
som Consensus får från MedFak men också vilka motprestationer som kåren förväntas göra. Under 
samma verksamhetsår tog LinTek fram ett liknande avtal och StuFF påbörjade processen genom att 
ha samtal med dekanerna för FilFak och UV. Mer än så hanns inte göras då det inte fanns utrymme 
inom det årets verksamhet, men det skulle gynna StuFF att ha sådana avtal, både för tydlighet till 
kommande generationer av kåraktiva om hur mycket pengar man får och för vad men också för att 
det öppnar upp för omförhandlingar. Därför ska styrelsen 19/20 ta fram dessa avtal som med fördel 
kan vara baserade på de andra kårernas avtal. 

 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Ta fram avtal med både Filosofisk fakultet samt Utbildningsvetenskapligt område vid LiU 

 

Effektivisering av verksamhet 

Syftet med den här satsningen är att se över verksamheten med särskilt fokus på StuFFs samarbete 
med sektioner och processer i verksamheten. Styrelsen upplever att mycket tid läggs på arbete som 
är av en mindre proaktiv karaktär. Arbetet med sektioner ska under verksamhetsåret 19/20 ses över 
med syftet att sektionerna ska få fler verktyg som underlättar ett mer självständigt arbete utan 
onödig handpåläggning från StuFF. 
Styrelsen ska också under året utreda vad som är nödvändigt att jobba med utifrån kåruppdraget, 
kårens kärnverksamhet och studentnytta, och komma fram till om det finns arbetsuppgifter eller 
verksamhetsområden som skulle kunna läggas ner för att bespara resurser. Styrelsen ska i denna 
utredning komma med förslag på eventuell avveckling av områden inför verksamhetsåret 20/21. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Skapa strategier för att öka sektionernas självständighet 

• Utreda och förbereda avveckling av de verksamhetsområden som bedöms inte vara direkt 
kopplade till kåruppdrag, kärnverksamhet eller ger tydlig studentnytta 
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Under årsmötet med fullmäktige ska en budget för nästkommande verksamhetsår fastställas. Nedan 
följer ett beslutsförslag angående budgetproposition.  
 
I propositionen finns förklaringar till budgetens ändringar från tidigare verksamhetsår samt 
förklaringar till budgetens innehåll och form.  
Budgeten presenteras i nivå 3.  
 
Något som också inväntas är medlems och kårrabattssystemets kostnader som i nuvarande form 
enbart är en prognos utifrån de offerter vi har fått.  
 
  
 
 
 
Därav föreslås Styrelsen att besluta:  

• Lägga fram följande proposition till fullmäktige med bilaga 1 omgjord till PDF men enbart 
ner till nivå 3 

• Ge Patrik Nilsson rätt till redaktionella ändringar 

• Ge Patrik Nilsson rätt att göra ändringar i propositionens text i samråd med kårstyrelsen 
18/19  

 
 
 
                                             
Patrik Nilsson  
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Bifogat finns förslag som StuFFs styrelse 18/19 presenterar som budget för verksamhetsåret 19/20. 
Budgeten är ett styrdokument som ger riktning i det ekonomiska arbetet i StuFFs organisation. De 
bifogade budgetnoterna ska läsas tillsammans med budgeten. Budgetnoterna ger förklaringar till 
budgetens rubriker samt variabler för variation i kostnader respektive intäkter. Noterna förklarar 
också kårstyrelsens rätt till rörelsefrihet.  

Budgetförslaget motsvarar föregående års budget nästan identiskt, innan man reviderade bort den 
styrelsemedlem som ej blev tillsatt. Några saker har förändrats och grunden till dem är de 
budgetrevideringar som har gjort under verksamhetsåret 2018/2019. Budgetförslaget är i sin 
nuvarande fas satt utifrån den verksamhet som kan bedrivas med 10 stycken ledamöter men detta 
kan komma att ändras utifrån de val samt HP/VP punkter som kommer att beslutas under 
dokument-fum samt under sista fullmäktigemötet i maj månad. Förra årets budget vid samma 
tidpunkt var -825889 kr.  

Saker som är värda att notera är att utöver den satsning på personella resurser som motsvarar ca 
400000 kr har StuFF daglig verksamhet som bedrivs där organisationen har ca 400000 kr i kostnader 
utöver ramen för en plus minus noll-verksamhet.  

Något som också finns medräknat i denna budget är kostnad för medlemssystemet samt ett 
rabattsystem för inträde på kårhusen. Detta är enbart en prognos av kostnad då alla papper inte är 
påskrivna. Gällande rabatterna är detta något av det hårda värdet för studenterna som kanske kan 
öka medlemsantalet. 

En del som har försvunnit helt är arbetet med näringslivet då detta inte är något som kårstyrelsen 
arbetar med i dagens läge och utifrån tjänstestrukturen så ryms inte detta inom den ramen heller.  
 
Utöver detta har medlemsintäkterna sänkts med ca 70000 kr, detta med grund kring vart vi ligger i 
medlemsantal under verksamhetsår 2018/2019 men också att det inte finns någon direkt satsning på 
medlemsrekrytering under året förutom flerårmedlemsskap. Dock bör man ha i åtanke att de ska 
periodisieras vilket gör att inkomsten för en student som väljer fler år en ett genererar 180 kr.  

 
Intäkter för uthyrning av StuFF-bilarna har också sänkts då den inte hyrs ut lika mycket och man har 
under tidigare år satt en högre intäkt än vad som senare har varit fallet.  

Mer om de ändringar eller saker som lagts till finns att läsa i budgetnoterna.  
 
Fullmäktige föreslås därav besluta att:  
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• Fastställa budget för verksamhetsår 2019/2020 i enlighet med budgetförslag i bilaga 1  

• Fastställa budgetnoter för verksamhetsår 2019/2020 i enlighet med bilaga 2 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar  

 

 

                                                              

Styrelsen genom Patrik Nilsson  
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Budgetförslag 2019/2020  

Radetiketter 

Summa av 
Budgeterad 
intäkt 

Summa av 
Budgeterad 
kostnad 

Förvaltning 3484343 3872646 

Stöd från Linköpings universitet  3308343  
Grundstöd 3008343  
Kårordförandes omkostnader 300000  

Kårstyrelsen  2856946 

Arvoden Kårstyrelsen   2646446 

Fora gruppslivförsäkring  10000 

Konferens och fortbildning  35000 

Möten och planering  24000 

Personalvård  40000 

Profilkläder styrelsen  16000 

Representation  4000 

Reskostnader  7500 

Telefon  49000 

Överlämning styrelsen   25000 

Bil 6000 44200 

Kostnader för bil   44200 

Uthyrningsintäkter 6000  
Marknadsföring  80000 

Marknadsföring  80000 

Övriga externa kostnader  721500 

Avskrivningar  128000 

Bankkostnader  35000 

Ekonomitjänster  191000 

Förbrukningsmaterial  10000 

Företagsförsäkringar  10000 

IT-system  22000 

Lokalkostnad  240000 

Porto  1000 

Premiering  6000 

Sakrevisorer  5300 

Övriga medlemsavgifter  60200 

Förbrukningsinventarier  10000 

Engångsmaterial  3000 

Stöttning sektioner och föreningar 170000 170000 

Kravalletten 170000 170000 

Medlemmar 423000 276000 

Medlemsintäkter 340000  
Medlemsintäkter 340000  

Medlemsförmåner  60000 

Medlemsförmåner  10000 
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Rabatter festverksamhet   50000 
Ersättning för sektioner för värvande av 

medlemmar  150000 

Medlemsrekryteringsavtal  150000 

Medlemsevenemang   20000 

Medlemsevenemang  20000 

Medlemssystem 83000 46000 

Medlemssystem  46000 

Bidrag 83000  
Studiesocialt 157500 99000 

Informationsarbete studiesocialt  2000 

Informationsarbete studiesocialt  2000 

Kommunalt bidrag 150000  
Kommunbidrag 150000  

Tacksittningen 7500 75000 

Tacksittningen 7500 75000 

Aktiviteter/Event  22000 

Aktiviteter  22000 

Mottagning 530000 393400 

Mottagningsstöd 530000  
Mottagningsstöd 530000  

Arvoden  66000 

Arvoden Mottagningsamordnare  66000 

Mottagningsstöd till sektioner  211400 

Mottagningsstöd till sektioner  211400 

Mottagningsverksamhet  116000 

Aktiviteter  72000 

Marknadsföring mottagning  44000 

Arbetsmiljö 105000 34000 

Informationsarbete arbetsmiljö  2000 

Informationsarbete arbetsmiljö  2000 

Arbetsmiljöbidrag 105000  
Arbetsmiljöbidrag 105000  

Möten med sektioner avseende arbetsmiljö  2000 
Möten med sektioner avseende 

arbetsmiljö  2000 

Aktiviteter och projekt   30000 

Aktiviteter och projekt   30000 

Utbildning  23000 

Premiering  10000 

Premiering  10000 

Möten med sektioner avseende utbildning  4000 

Möten med sektioner avseende utbildning  4000 

Utbildningsutskottet  7000 
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 Utbildningsutskotter  7000 

Informationsarbete utbildning  2000 

Informationsarbete utbildning  2000 

Sektioner  431240 

Frikursavtal   50000 

Frikursavtal  50000 

Marknadsföringsstöd  48000 

Marknadsföringsstöd  48000 

Möten  4000 

Ordförandemöten  2000 

Övriga sektionsmöten  2000 

Sektionsavtalet  276240 

Sektionsavtalet  276240 

Sektionsutbildning  53000 

Sektionsutbildningar  53000 

Påverkansarbete  250488 

Studeranderepresentation  137500 

Arvoden  132500 

Engagemangsvård  0 

Utbildning Studeranderepresentanter  5000 

Nationell påverkan  112988 

Omkostnader SFS  79988 

Projektet  22000 

Samband  11000 

Kårfullmäktige  143400 

Arvoden  29900 

Arvoden fullmäktige  29900 

Möten  50000 

Fullmäktiges möten   50000 

Utbildning för kårfullmäktige  5500 

Utbildning för kårfullmäktige  5500 

Valberedning  10000 

Valberedningens arbete  10000 

Valråd  30000 

Valrådets arbete  30000 

Listornas marknadsföring  18000 

Listornas Marknadsföring  18000 

Totalsumma 4699843 5523174 

   

Resultat  -823331 
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Budgetnoter för verksamhetsår 2019/2020 

Inledande kommentarer 

Budgeten visar en prognos av StuFFs organisations ekonomi under verksamhetsåret 2019/2020. 
Den är uppbyggd efter organisationens StuFFs verksamhetsområden som styrs av högskolelag och 
organisationens styrdokument. Den största etablerade satsningen verksamhetsåret 2019/2020 ligger 
likt förgående verksamhetsår i organisationens personella resurser. Etablerat finns två ytterligare 
heltidsarvoderade kårstyrelseledamöter jämfört med verksamhetsår före omstrukturering av 
tjänstestrukturen. Vid läsandet av budgeten är det viktigt att ha i åtanke att de olika 
verksamhetsområdenas intäkter i vissa fall ska täcka delar av kostnaderna för dessa personella 
resurser.   

Rörelsefrihet i budgeten 

Kårstyrelsens presidium har mandat att förändra budgetposter med 5%. Kårstyrelsen som helhet 
kan fatta beslut om ändringar på 10% via styrelsemöte. I budgetnoterna kring respektive område kan 
faktorer som varierar kostnader vara framskrivna, dessa gäller då utöver fastslagen rörelsefrihet. 
Stora förändringar i budget ska ske genom revideringar via StuFFs högst beslutande organ, det vill 
säga fullmäktiges möten. Kårstyrelsen har rätt att skapa nya intäkter för StuFFs verksamhet så länge 
det inte strider mot de fastslagna styrdokumenten, större förändringar i intäkter bör förankras i 
fullmäktige vid fullmäktiges sammanträden. Skapandet av intäkter leder till ett minskat negativt 
rörelseresultat.    
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Förvaltning  
Rubriken förvaltning innefattar de intäkter och utgifter som rör förvaltningen av organisationen.  

Stöd från Linköpings universitet 

Budgetrubriken avser intäkter genom stöd utbetalat av Linköpings universitet.  

Grundstöd 

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap om 360kr/heltidsstuderande för 2018 
samt 360 kr/heltidsstuderande (HST) för VT19. Antalet HST är beräknat enligt Linköpings 
universitets årsredovisning 2017 för 2019 respektive 2018 för 2020. Ersättningen beslutas av 
universitetet och kan komma att ändras  

Kårordförandes omkostnader 

Ersättning från Linköping universitet för kårordförandes direkta och indirekta kostnader.  

Övriga sidointäkter 

Övriga sidointäkter från näringsliv  

Kårstyrelsen  
Arvoden  

Arvoden och arbetsgivaravgifter för heltidsarvoderade styrelseledamöter för verksamhetsåret 19/20. 
Arvodet baseras på 35 % av prisbasbeloppet 2019. Beräkningarna inkluderar Kårstyrelsens 19/20 
ledamöters arvode under 12 månader, samt 19/20 års 10 ledamöters överlämning i juni 2019. Här 
ingår även arvode och arbetsgivaravgifter för extra överlämning av Kårstyrelsen 18/19 för att 
avsluta sitt verksamhetsår.  
I budgeten för arvoden finns en satsning i heltidsarvoderade styrelseledamöter precis som 
föregående år på grund av en ny tjänstestruktur.  

Försäkring 

Grupplivförsäkring samt fritidsförsäkring för styrelsens ledamöter. 

Konferens och fortbildning 

Kostnader för deltagande i och resor till och från konferenser och utbildningstillfällen. I år är den 
utökad på grund av ledarskapsutbildning.  Ledarskapsutbildningen syftar till att bidra till en 
effektivare organisation där ledamöterna tränas att leda både sig själva och de arbetsgrupper som de 
arbetsleder. 
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Möten och planering 

Avser kostnader gällande större planeringstillfällen för avstämning av verksamheten. Även kostnader 
för löpande planering och fika till StuFFs styrelse under hela verksamhetsåret.  

Personalvård 

Skattefritt friskvårdsbidrag om 2000 kr per styrelseledamot, kostnader för företagshälsovård samt 
kostnader för vårdande insatser för styrelsens ledamöter och mottagningssamordnare, såsom sociala 
aktiviteter. Kostnader för företagshälsovård kan variera efter kårstyrelsens behov.  
 

Profilkläder 

Kostnader för representationsklädsel för styrelsens ledamöter. 

Representation 

Kostnader för representation, deltagande i rektorsmöten och övriga gåvor. 

Reskostnader 

Avser kostnader för resor, inklusive parkeringsavgifter, till och från möten. 

Överlämning styrelsen 

Kostnader i samband med överlämning för kårstyrelsen, vilket är aktiviteter tillsammans med 
Linköpings Universitet och LUST-U som rektorsfrukost och rektorsmiddag, kanslibrunch samt 
gemensam LUST-överlämning. Övriga aktiviteter är skifte, gemensamma luncher samt frukost med 
bland annat Trappans personal. En kostnad som tillkommer är resekostnad för de två dagar som 
överlämningen är i Norrköping. 
 

Telefon  

Kostnader för kårstyrelsens arbetstelefoner.  
 

Bil  

Kostnader för bil  

Kostnader för drivmedel till StuFFs bilar. Försäkringar, parkeringsplats på Campus Valla, 
serviceavtal, reparationer, tvätt, inköp av tillbehör etc. 
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Uthyrningsintäkter 

Intäkter i samband med biluthyrning. 

Marknadsföring  
Marknadsföring 

Kostnader för marknadsföring av organisationen StuFF. Detta inkluderar trycksaker, giveaways, 
inventarier, sociala medier och olika projekt som syftar till att marknadsföra StuFF.  
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Övriga externa kostnader  
Avskrivningar 

Avskrivningar för StuFFs bilar, datorer och övriga inventarier såsom kortterminaler och skrivbord. 
Inköp av nya datorer till kårstyrelsen finns etablerat i budgeten för verksamhetsåret, 
avskrivningstiden är totalt 3 år men 1 år av dem har gått. 

Bankkostnader 

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

Ekonomitjänster 

Kostnader för StuFFs ekonomitjänst samt kostnader för auktoriserad revisor. Det finns en satsning i 
kostnader för ekonomitjänst på 15 000 kr för extra rådgivning.  

Förbrukningsmaterial  

Förbrukningsmaterial såsom porto, kontorsmaterial m.m. 

Förbrukningsinventarier 

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

Företagsförsäkringar 

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

Engångmaterial  

Kostnader för inköp av engångsmaterial.   
 

IT-system  

Kostnader för IT-tjänster såsom mjukvaruabonnemang, hemsida och backuplösningar. 

Lokalkostnad 

Kostnader för lokaler hyrda av Kårservice i Kårallen och på Trappan. Lokalkostnaderna inkluderar 
larm och städning. Beräkningarna tar till hänsyn två kvartalskostnader under hösten 2019 med 
utgångspunkt i befintliga fakturor, sedan en uppskattning för våren 2020 med viss hyresökning.  
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2019 års kvartalskostnad Kårallen: ca 50 000 kr 
2019 års kvartalskostnad Trappan: ca 9000 kr 

Porto 

Kostnader för porto.  

Sakrevisorer 

Beräkningarna avser även arvode till två sakrevisorer inklusive arbetsgivaravgifter. Sakrevisorerna får 
betalt efter slutfört arbete. 

Övriga medlemsavgifter 

Medlemsavgifter till Kårservice ägarförening samt LiU Store. Medlemsavgiften under 
verksamhetsåret 19/20 för KSÄF är fastställd till 60 000 kr och för LiU Store 200 kr. 
 

Premiering/Gåvor 

Exempelvis diplom till olika personer engagerade i organisationen.  
 

Stöttning av sektioner och föreningar 
Festverksamhet Kravalletten 

Avser intäkter och kostnader som bokförs under vårt bankkonto Kravalletten. Eventgruppen är en 
självgående sammanslutning av festerier med sektionstillhörighet under Filosofisk fakultet och 
Utbildningsvetenskap och StuFF bokför deras verksamhet tills de får möjlighet att bilda en egen 
förening.  
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Medlemmar  

 
Medlemsintäkter 

Intäkter från medlemskap. Baserade priser för medlemmar. Nytt för verksamhetsåret 19/20 är att 
StuFF kommer kunna erbjuda flerårsmedlemsskap 
1 termin -150 kr 
1 år– 200 kr 
3 år – 540 kr 
5 år – 900 kr 
 

Medlemsförmåner 

Kostnader som uppkommer i samband med medlemsförmåner och rabatter. Festrabatter för 
medlemmar. Ersättning med 10 kr/StuFF medlem under fester och kravaller på kårhusen, i både 
Linköping och Norrköping. Övriga medlemsförmåner är exempelvis utdelning av goodies och fika 
exklusivt för StuFFs medlemmar 

Ersättning för sektioner för värvande av medlemmar 

Sektionen får ersättning per rekryterad medlem genom medlemsrekryteringsavtalet, vilket är ett 
frivilligt samarbetsavtal mellan StuFF och sektionerna.  
 
En termin: 35 kr 
Helår: 70 kr 
Flerårsmedlemskap: 80 kr/år  
 
Kostnaden i budgeten är baserad på 18/19 års budget, då vi inte vet vilket utfall 
flerårsmedlemskapet kommer ge.  
 
 

Medlemsevenemang 

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

Medlemssystem 

Intäkter och kostnader för medlemssystemet samt kårrabattssystem. 
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Studiesocialt 
Kostnader inom området studiesocialt kan fördelas om mellan underrubrikerna.  

Kommunbidrag 

Bidrag från Linköpings kommun och Norrköpings kommun för studiesocialt arbete. 

Aktiviteter/Event 

Kostnader för studiesociala aktiviteter. Detta innefattar valborg, regnbågs-p samt prideparader. 
Utöver dessa finns även utrymme för att skapa andra medlemsnyttiga studiesociala event.  

Tacksittning för aktiva kårmedlemmar  

Kostnader och intäkter för arrangemang av tacksittning(ar) för de personer som engagerat sig i 
StuFFs verksamhet under året. Endast medlemmar i StuFF får delta; undantag kan göras för de som 
inte studerar inom StuFFs områden vid Linköpings universitet. 
 

Informationsarbete  

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom Studiesociala aktiviteter  
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Mottagning  
Mottagningsstöd 

Ersättning från Linköping universitet för bedrivandet av mottagning för program- och 
frikursstudenter. Stödet betalas ut enligt årligt äskande.  

Arvoden 

Arvoden och arbetsgivaravgifter för Mottagningssamordnare i enlighet med fastställda arvoden.  

Mottagningsstöd sektioner 

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

● 100 kr i ersättning för antal HST registrerade programstudenter 

● 120 kr i ersättning för antal HST registrerade frikursstudenter 
Dessa ersättningar regleras i enlighet med utbetalat mottagningsstöd av Linköpings universitet. 
Kostnader kan variera med antal HST och vid tillägg av samarbeten med föreningar.  

Mottagningsverksamhet 

Kostnader för övrig mottagningsverksamhet. 

Aktiviteter 

Kostnader som uppstår i samband med aktiviteter, utbildningar och kårens deltagande under 
mottagningen.  

Marknadsföring 

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

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap för arbetsmiljöarbete.  

Informationsarbete  

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom området arbetsmiljö  

Möten med sektioner avseende arbetsmiljö 

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

Aktiviteter och projekt 

Kostnader för årligen återkommande projekt inom området.  
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Utbildning  
Premiering 

Kostnader i samband med projektet Årets Pedagog samt litteraturstipendier. förankrat i budgeten 
finns en satsning i att dela ut stipendiet till fyra medlemmar. 

Möten 

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

Utbildningsutskottet  

Visar de kostnader som StuFF har för utbildningsutskottet.   

Informationsarbete  

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom området utbildning.   
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Sektioner  
Frikursavtal 

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

● 1000 kr i grundstöd  

● 25 kr per representerad HST/HKE frikursstudenter 
Kostnaderna kan variera i enlighet med avtal, om sektionerna börjar representera fler antal frikurser 
alternativt om nya samarbeten skapas för representation av frikursstudenter.  

Marknadsföringsstöd 

Stöd till sektionernas marknadsföring av StuFF. Avser i synnerhet tryckkostnader för StuFF-loggan 
på sektionernas profilkläder, men även andra stöd och bidrag där vi har möjlighet att marknadsföra 
StuFFs varumärke med hjälp av sektionerna. Varje sektion får 2500 kr automatiskt genom 
sektionsavtalet. Kostnad för det profilmaterial som ges från StuFF till sektionerna för att användas i 
marknadsföringssyfte. Varje sektion får 3000 kr. 

Möten 
Ordförandemöten 

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

Övriga sektionsmöten 

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med olika 
representanter från sektionerna. 

Sektionsavtalet 

Ersättning till sektioner för utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete enligt avtal. Ersättningen 
består av två delar, ett fast grundstöd samt ett rörligt stöd som baseras på HST/HKE och uppnådd 
sektionsnivå. Samtliga sektioner som ingår samarbetsavtalet tillldelas grundstödet för att bedriva 
utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete. Sektionsnivåerna fastställas av kårstyrelsen efter förslag 
av sektionskoordinator. Enligt sektionsavtalet anges nu: 

● Grundstöd: 1000 kr 

● A-nivå: 10 kr per HST/HKE 

● B-nivå: 15 kr per HST/HKE 

● C-nivå: 20 kr per HST/HKE 
Kostnaderna kan variera beroende på antal HST, uppnådda nivåer samt antal sektioner. I 
beräkningarna antas alla sektioner uppnå C-nivå.  
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Sektionsutbildning 

Kostnader såsom mat, föreläsare och resor för att anordna sektionsutbildningar i enlighet med 
sektionsavtalet. Beräknad på mindre utbildningar i respektive stad under HT19 samt en större 
gemensam under VT20. Satsning på flera högkvalitativa sektionsutbildningar där StuFF vid 
utbildningarna bjuder på mat och fika samt tillhandahåller kvalitativa externa föreläsare vid den 
gemensamma utbildningen. 
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Påverkansarbete  
Studeranderepresentation 
Arvoden 

Ersättning för studentrepresentanter inklusive arbetsgivaravgifter enligt Linköpings universitets 
beslut kring ersättning för studentrepresentanter. 

Information och utbildning  

Informationsmaterial samt andra utbildningar för studentrepresentanter. StuFF förväntas inte ha 
några kostnader för utbildningar under verksamhetsåret 2019/2020.  

Nationell påverkan 
Omkostnader SFS  

Rubriken innefattar kostnader för resa till, deltagande i och boende vid SFS fullmäktige. Det 
innefattar även kostnader för medlemsavgift som är beräknad på prognoser på en ökning från 5,5 till 
6 kr per representerar HST/HKE under SFSFUM 2017.   Medlemsavgift till SFS om 6: kr per 
HST/HKE enligt Linköpings universitets årsredovisning för 2018. Rubriken innehåller även 
kostnader som uppkommer i samband med SFS medlemsmöten samt kostnader för SFS-
delegationen. Kostnaden för delegationen är en prognos, uppskattningar av kostnader är baserade på 
tidigare verksamhetsår.  

Projektet  

Kostnader inom det nationella samarbetet för erfarenhetsutbyte kallat Projektet. Rubriken innefattar 
en satsning i kostnader för exempelvis mat och boende för 2 personer. 

Samband  

Kostnader inom det nationella samarbetet för erfarenhetsutbyte kallat Samband. Rubriken innefattar 
kostnader för exempelvis mat och boende för 2 personer.  
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Kårfullmäktige  
Arvoden  
Arvoden till talmanspresidium inklusive arbetsgivaravgifter, beräknat på 8 möten under 
verksamhetsåret samt 2 konstituerande möten. Arvoden till valberedningens ordförande samt 4 
ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter. Arvoden till valrådets ordförande samt 4 ledamöter, 
inklusive arbetsgivaravgifter.  

Möten 

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

Utbildning för kårfullmäktige 

Utbildning för fullmäktiges ledamöter och presidium.  

Valberedning 

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

Valråd 

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

Listornas marknadsföring 

Den budgeterade kostnaden avser bidrag för listornas marknadsföring. Fördelningen är budgeterad 
på att 9 listor får maximalt 2000 kr i marknadsföringsstöd. Kostnaderna varierar med antalet listor 
som söker stödet.  
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Styrelsen ska till FUMs årsmöte lägga fram förslag på instruktioner för valrådet, som inför nästa år 
kommer vara snarlika de som finns nu. Sittande valråd har fått komma med åsikter om ändringar. 
De ändringar som har gjorts innefattar ett tillägg om att valrådet äger rätten att förlänga 
listbildningsperioden om de bedömer det nödvändigt, ett förtydligande om att den utbildning de 
ansvarar för är den som sker innan valet samt ett förtydligande rörande valinstruktionerna, så det 
framgår tydligare att det är namnet på ett dokument så man inte tror att det handlar om att det 
enbart är datum. Utöver dessa ändringar har även delen om valmodul som stod med föregående år 
tagits bort då den lösningen vi har för i år även planeras fungera nästa år vilket innebär att valrådet 
19/20 inte måste arbeta med den frågan. 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Lägga fram propositionen Instruktioner för valrådet 19/20 till Fullmäktige 

• Ge Sofia Ritenius rätt till redaktionella ändringar 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Sofia Ritenius 
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Styrelsen vill härmed lägga följande förslag på instruktioner för valrådet för det kommande 
verksamhetsåret. Sittande valråd har varit tillfrågade om de ser behov av några ändringar. 

De ändringar som har gjorts innefattar: 

• Ett tillägg om att valrådet äger rätten att förlänga listbildningsperioden om de bedömer det 
nödvändigt 

• Ett förtydligande om att den utbildning de ansvarar för är den som sker innan valet 

• Ett förtydligande rörande valinstruktionerna, så det framgår tydligare att det handlar om ett 
helt dokument och inte enbart är datum 

• Borttagande av delen om valmodul som stod med föregående år då den lösningen vi har för 
i år även planeras fungera nästa år vilket innebär att valrådet 19/20 inte måste arbeta med 
frågan 

 
Fullmäktige föreslås därför besluta att: 

• Fastställa instruktioner för valrådet 2019/2020 i enlighet med bilaga 

 

 

 

 

____________________ 

Styrelsen genom Sofia Ritenius 
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Instruktioner för valrådet är fullmäktiges direktiv till valrådet. Dokumentet utgör tillsammans med 
stadgan och Valinstruktioner grunden för valrådets arbete. I övrigt ansvarar valrådet själv för att 
planera och organisera sitt arbete på ett effektivt sätt. I detta ingår att säkerställa arkivering och 
överlämning till nästkommande valråd. Valrådet ska föra daglig statistik över valdeltagandet. Antal 
röstberättigade samt antal röstande ska dokumenteras i valprotokollet.  
 
Valrådet ska till varje fullmäktigemöte rapportera om hur arbetet fortskrider och eventuella problem 
som fullmäktige bör känna till.  
  

Valrådet ska planera och genomföra ordinarie val till studentkårens fullmäktige samt extraval om 
fullmäktige beslutar om att utlysa ett sådant.  
  

Valrådet ansvarar för att i god tid informera och marknadsföra gentemot StuFFs medlemmar om 

möjligheten att bilda lista inför kårvalet. Före ordinarie val ska detta anses vara minst 30 dagar innan 

dagar före sista inlämningsdatum. Valrådet har rätt att förlänga listbildningsperioden om de bedömer 

det nödvändigt. Detta ska då marknadsföras tydligt där ett nytt sista inlämningsdatum framgår. 

Valrådet ansvarar även för att marknadsföra och informera om kårvalet. I detta ingår dels information 

om hur valet går till och dels om vilka som kandiderar.   

  

I sitt arbete ska valrådet behandla alla listor likvärdigt.  
  

Valrådet ska anordna en utbildning för det nya fullmäktige inför Kårvalet. 
 
Fullmäktige ska i november månad säkerställa att valrådets arbete har påbörjats. 
  

Valinstruktioner 

Valrådet ansvarar för att se över samt lämna förslag på dokumentet Valinstruktioner. Motionen ska 

lämnas i tid för att kunna behandlas av fullmäktige senast under december månad. I arbetet med detta 

ska valrådet samråda med fullmäktige och talmanspresidium. Valinstruktioner ska innehålla datum för 

det val som ska hållas.  

  

I den mån fullmäktige ännu inte har valt ett beslutsmässigt valråd ansvarar StuFFs fullmäktige samt 
styrelse för att denna uppgift genomförs.  
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Styrelsen ska till FUMs årsmöte lägga fram förslag på instruktioner för valberedningen. Sittande 
valberedning har haft chansen att komma med input och instruktionerna har även varit uppe på ett 
DM för diskussion inom styrelsen. Ändringar som gjorts beskrivs i propositionstexten. 

 

Därav föreslås styrelsen besluta att: 

• Lägga fram den bifogade propositionen till fullmäktige 

• Ge Klara Bladh rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_____________ 

Klara Bladh 
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Fullmäktige ska varje år på årsmötet besluta om instruktionerna för valberedningen till 
nästkommande verksamhetsår. 

Förslaget som läggs fram är i huvudsak samma instruktioner som valberedningen 18/19 har. 
Förändringarna är följande: 

• Omformulerat och/eller flyttat vissa meningar för att förtydliga dem 

• Fyllt på meningen om vilken information som ska förstöras efter att personvalet är över 

• Tagit bort information som motsäger varandra 

• Skrivit in en mening om hanteringen av personliga brev och CV från motkandidater 

 

Därav föreslås fullmäktige besluta att: 

• Fastställa Instruktioner för valberedningen 19/20 enligt förslag 

• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_________ 

Styrelsen genom Klara Bladh 
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Instruktioner för valberedningen beslutas av fullmäktige och är fullmäktiges direktiv till 
valberedningen. Dokumentet utgör tillsammans med stadgan och tjänstestrukturen grunden för 
arbetet i valberedningen. I övrigt ansvarar valberedningen själv för att planera och organisera 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 ska löpande 
informera både fullmäktige och styrelsen om hur arbetet fortskrider samt eventuella problem som 
grupperna bör känna till. Ledamöterna 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 valberedningens förtroende inte 
kommer till skada. 
 

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 tjänstestruktur och andra, av fullmäktige 
antagna, postspecifikationer. Vid beredning av val till StuFFs styrelse ska valberedningen inte enbart 
beakta den enskilda kandidatens egenskaper utan även styrelsens totala sammansättning.   

Valberedningen ansvarar för att personval utlyses och informeras väl om i god tid och på lämpligt sätt. 
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. Valberedningen ska i god tid planera 
informationsarbetet inför ordinarie personval och i planeringen föra en dialog med styrelsen och 
talmanspresidium. 

Beredning av personval ska valberedningen organisera på det sätt de finner lämpligt. 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. 

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. 

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

Styrelseuppdrag 
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Vid beredning av styrelseuppdragen ska valberedningen informera sökande och kandidater om sådant 
som arvode, semester, friskvård m.m. 

Valberedningen ska ringa minst en referens till de kandidater de ämnar nominera till styrelseuppdrag. 

 

Deltidsuppdrag  
Då dessa poster har svårt att få sökande i tid är det extra viktigt att valberedningen tidigt diskuterar, 
problematiserar och lägger upp en plan för valprocessen av posterna. 

 

Inför och under årsmötet 
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 styrelsen, anordna ett tillfälle där fullmäktige får chans att 
träffa de nominerade kandidaterna samt eventuella motkandidater. 

 

Vakanta poster 
Vid vakanta poster är det valberedningens ansvar att, med hjälp av fullmäktige och/eller styrelsen, 
arbeta för tillsättandet av posterna. Detta gäller under hela verksamhetsåret. 

HS
HS

PN
PN

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARDsep60_lZYXSQTcIRtS_A7b21aDUVlP
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARDsep60_lZYXSQTcIRtS_A7b21aDUVlP
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARDsep60_lZYXSQTcIRtS_A7b21aDUVlP


Protokoll SM15
Slutgiltig revideringsrapport 2019-05-14

Skapad: 2019-05-13

Av: Kommunikatör StuFF (info@stuff.liu.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAARDsep60_lZYXSQTcIRtS_A7b21aDUVlP

”Protokoll SM15” – historik
Dokumentet skapades av Kommunikatör StuFF (info@stuff.liu.se)
2019-05-13 - 11:03:32 GMT– IP-adress: 213.80.110.147

Dokumentet skickades med e-post till Sofia Ritenius (ritenius@gmail.com) för signering
2019-05-13 - 11:27:09 GMT

Dokumentet visades av Sofia Ritenius (ritenius@gmail.com)
2019-05-13 - 14:26:50 GMT– IP-adress: 66.102.9.29

Dokumentet har e-signerats av Sofia Ritenius (ritenius@gmail.com)
Signaturdatum: 2019-05-13 - 14:29:04 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.80.110.147

Dokumentet skickades med e-post till Hugo Samuelsson (kom@stuff.liu.se) för signering
2019-05-13 - 14:29:05 GMT

Dokumentet visades av Hugo Samuelsson (kom@stuff.liu.se)
2019-05-13 - 14:29:10 GMT– IP-adress: 66.102.9.12

Dokumentet har e-signerats av Hugo Samuelsson (kom@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2019-05-13 - 14:32:25 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.80.110.147

Dokumentet skickades med e-post till Klara Bladh (uuu@stuff.liu.se) för signering
2019-05-13 - 14:32:26 GMT

Dokumentet visades av Klara Bladh (uuu@stuff.liu.se)
2019-05-13 - 14:54:50 GMT– IP-adress: 66.102.9.29

Dokumentet har e-signerats av Klara Bladh (uuu@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2019-05-13 - 15:12:09 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.80.110.147

Dokumentet skickades med e-post till Patrik Nilsson (vko@stuff.liu.se) för signering
2019-05-13 - 15:12:10 GMT



Dokumentet visades av Patrik Nilsson (vko@stuff.liu.se)
2019-05-13 - 15:19:56 GMT– IP-adress: 66.102.9.3

Dokumentet har e-signerats av Patrik Nilsson (vko@stuff.liu.se)
Signaturdatum: 2019-05-14 - 09:48:18 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.80.110.147

Signerat dokument har skickats med e-post till Sofia Ritenius (ritenius@gmail.com), Patrik Nilsson
(vko@stuff.liu.se), Hugo Samuelsson (kom@stuff.liu.se), Kommunikatör StuFF (info@stuff.liu.se) och 1 fler
2019-05-14 - 09:48:18 GMT


		2019-05-14T02:48:20-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




