
 

 Protokoll från StuFFs styrelsemöte 

190611 SM17-18/19 
Sida 1 av 3 

 

 SR  PN               KB  

 

 

Tid: Tisdag den 11e Juni 2019, 13:15-15:00 

Lokal: Wallenberg, Kårallen 

Närvarande: Sofia Ritenius, Patrik Nilsson, Mikael Hållander, Isabella Svensson, Hugo 

Samuelsson, Emma Linder, Klara Bladh, Josefin Stoor – Styrelsen 19/20: Anika 

Ernvik, Policarpio Bernestedt, Petter Palmqvist, Kim Axelsson, Tone 

Waltersson, Leo Karlsson  

Även kallade: Sakrevisorerna 

 

Punkt Ärende, föredragande Handl.nr. 

 1.   Mötets öppnande  

 Mötet öppnades 13:16  

 2.  Val av mötessekreterare  

 Beslutades: att välja Patrik Nilsson till mötessekreterare   

 3.  Val av justeringsperson  

 Beslutades: att välja till Klara Bladh justeringsperson  

 4.  Adjungeringar  

 Följande personer adjungeras in med närvaro- och yttranderätt:  Anika Ernvik, 
Policarpio Bernestedt, Petter Palmqvist, Kim Axelsson, Tone Waltersson, Leo Karlsson 

 

 5.  Godkännande av föredragningslistan 5 SM17-18/19 

 Att lägga till:  
Handling till punkt 11c 
Beslutades: 

• Att godkänna den framvaskade föredragningslistan  

 

 

 6.  Föregående mötesprotokoll  

 SM14 
SM15 
SM16 
Lades till handlingarna 
 

 

 7.  Rapporter och meddelanden från styrelsens ledamöter  
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 Punkten lämnades utan åtgärd   

 8.  Presidiebeslut  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 9.  Beslut per capsulam  

  Punkten lämnades utan åtgärd  

 10.  Propositioner och motionssvar  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 11.  Övriga beslutspunkter  

 a) Beslutsförslag rörande sektionsavtal 
 
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet 

11a SM17 – 18/19 

 b) Beslutsförslag rörande medlemsrekryteringsavtal  
 
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet  

11b SM17 – 18/19 

 c)Beslutsförslag rörande sektionsnivåer 
 
Beslutades: Att godkänna beslutsförslaget i sin helhet  

11c SM17 – 18/19 

 12.  Diskussionspunkter  

 Punkten lämnade utan åtgärd  

 13.  Övriga frågor  

 Punkten lämnades utan åtgärd  

 14.  Nästa möte  

 Punkten lämnades utan åtgärd 
  

 

 15.  Mötets avslutande 

 
Kårordförande Sofia Ritenius avslutade mötet kl 13:28 
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Undertecknas av 
 
 

___________________ 

Sofia Ritenius 
Ordförande 

__________________ 

Patrik Nilsson 
Sekreterare 

____________________ 

Klara Bladh  
Justeringsperson 

 

Patrik Nilsson (28 jun 2019)
Patrik Nilsson
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Sektionsenheten har gått igenom avtalet och kommit fram till förändringar som förenklar och 
förändringar som förtydligar. 

Förslaget presenterades på ett diskussionsmöte där resterande styrelse kom med input och från det 
har det tillkommit en ny punkt (4.11.) under StuFFs åtaganden samt att punkten 5.2.5 har 
omformulerats för att passa med rådande arbetssätt. 

 

Därav föreslås styrelsen besluta att: 

• Fastställa Sektionsavtalet enligt förslag 

• Ge Klara Bladh rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_________ 

Sektionsenheten genom Klara Bladh 
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Sidnummer 

1(8) 
Sektionsavtal 

Rev 

2019-06-11 

 

Dokumenttyp 

Avtal 

Dokumentansvarig 

Sektionsenheten 

Fastställs av  

Styrelsen 

 

 
_________ _________ _________ _________ 

StuFF Sektionens ordförande Sektionens AMO Sektionens UB 

Detta avtal syftar till att förstärka den nära kontakt som finns mellan Studentkåren för 

utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet och sektionen angiven i 

detta avtal. Det långsiktiga målet är att säkerställa god kvalitet på utbildningarna inom de områden 

StuFF representerar, en god arbetsmiljö för StuFFs studenter och ett gott studentinflytande. 

Som bilaga till detta avtal finns en ordlista/definitionsbeskrivning. 

 

 

1.1. Samarbetsavtal mellan StuFF och _______________ nedan kallad Sektionen. 

1.2. Avtalet gäller för perioden: _________________________ 

1.3. Sektionens bankuppgifter: 

Bank:    

Clearingnummer: 

Kontonummer:  

PG-konto:    

BG-konto:  
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Dokumenttyp 
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Styrelsen 

 

 
_________ _________ _________ _________ 

StuFF Sektionens ordförande Sektionens AMO Sektionens UB 

 

 

Sektionen medger att de representerar nedan listade utbildningar. Siffror hämtas ur underlag för 

Linköpings universitets senast fastslagna årsredovisning. 

Programutbildning och frikurser Helårsstudenter (HST) 

 

 

 

 

Ersättningsnivå: 

 

... HST 

 

 

 

 

... HST 

 

 

3.1. Ersättningsnivåerna per termin, är enligt nedan. Utöver grundbeloppet utbetalas 

ersättningen för en av de nedan angivna nivåerna. 

• Grundnivå: 1 000kr 

• A-nivå: 10kr per HST (Totalt: ________ kr) 

• B-nivå: 15kr per HST (Totalt: ________ kr) 

• C-nivå: 20kr per HST (Totalt: ________ kr) 

3.2. Ersättning utbetalas om Sektionen har uppnått alla krav inom en nivå. För att få 

ersättning på högre nivåer, krävs även att kraven för de lägre nivåerna är uppfyllda. 

3.3. För att få ersättning måste sektionen rapportera i enlighet med §6 Rapportering. 

3.4. Utbetalning sker efter inkommen rapport i enlighet med §6.4. Bedömning och 

utbetalningstid. 
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_________ _________ _________ _________ 

StuFF Sektionens ordförande Sektionens AMO Sektionens UB 

 

 

StuFF åtar sig att: 

4.1. kontinuerligt kalla Sektionen till relevanta möten med StuFF och/eller andra 

sektioner för att främja samarbetet i aktuella frågor. Regelbundna möten ska hållas 

med sektionsordföranden, utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud. 

4.2. i möjligaste mån föra Sektionens talan inom Linköpings universitet för att 

därigenom öka Sektionens inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö. 

4.3. finnas tillgängliga för sektionen för individuella möten och handledning vid behov. 

4.4. stödja Sektionen i deras arbete rörande arbetsmiljö och utbildningsbevakning. 

4.5. hjälpa Sektionen att sprida information om sådant som kan vara av intresse för 

studenter vid Filosofiska fakulteten och/eller Utbildningsvetenskap. 

4.6. tillhandahålla Sektionerna relevanta handböcker och övrigt behjälpligt material. 

4.7. tillhandahålla Sektionen mall för avrapportering. 

4.8. minst en gång per termin tillse sektionsstyrelsen relevant utbildning, såsom 

sektionsutbildning. 

4.9. betala ut ersättning i enlighet med avtalet. 

4.10. ha en tydlig länk till Sektionens webbplats på StuFFs webbplats. 

4.11. betala ut 2500 kr till sektionen i marknadsföringsstöd, vilket innefattar ersättning 

för tröjtryck samt ett allmänt marknadsföringsstöd. 
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_________ _________ _________ _________ 

StuFF Sektionens ordförande Sektionens AMO Sektionens UB 

 

5.1. 

5.1.1. Det ska finnas ordförande och kassör i styrelsen, sektionen ska uppfylla krav för 

en demokratisk förening, samt vara LUST-godkända. 

5.1.2. Det ska finnas en utbildningsbevakare och ett arbetsmiljöombud i styrelsen. 

Dessa två poster får inte tillträdas av samma person eller av sektionsordförande. 

Dessa poster bör heller inte kombineras med andra poster. 

5.1.3. Sektionen ska vara representerad av minst en styrelsemedlem i programråd för 

de utbildningar sektionen representerar. 

5.1.4. Sektionens arbetsmiljöombud ska delta i minst 2 stycken möten per termin med 

studentsamverkansgruppen för den institution som sektionen representerar. I de 

fall en sektion representerar flera institutioner görs en överenskommelse med 

StuFF om vilken studentsamverkansgrupp sektionen ska sitta i. 

5.1.5. Sektionen ska vara representerad vid majoriteten av alla möten arrangerade av 

StuFF. Med detta menas majoriteten av möten inom varje område, inte det totala 

antalet möten StuFF kallar till. Det inkluderar, utan att begränsas till; 

sektionsordförandemöten (SEKT/INSEKT), UB- och AMO-träffar. Särskilda 

skäl för att inte närvara ska meddelas och godkännas. 

5.1.6. Sektionen ska se till att studenter inom sektionens ansvarsområde erbjuds den 

hjälp och det stöd som dessa behöver rörande arbetsmiljö och utbildningsfrågor. 

Detta kan innebära att ta hand om enklare ärenden själv eller skicka vidare frågor 

till StuFFs studentombud. 

5.1.7. StuFFs länk och logga ska finnas på sektionens hemsida och Facebook, om 

sådana finns. 

5.1.8. Studenter engagerade i sektionsstyrelsen, vars verksamhet sträcker sig under 

minst en termin, ska vara StuFF-medlemmar. 

5.1.9. Kontaktuppgifter till ordförande, arbetsmiljöombud, utbildningsbevakare och 

andra relevanta personer för StuFFs möten ska inrapporteras till sin 
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_________ _________ _________ _________ 

StuFF Sektionens ordförande Sektionens AMO Sektionens UB 

kontaktperson i StuFF vid terminsstart samt vid behov. Nedanstående 

information ska uppges; Post/uppdrag, för- och efternamn, LiU-ID, e-post, 

telefonnummer. Alla personuppgifter lagras i enlighet med StuFFs GDPR-

rutiner och raderas när de inte längre är relevanta. 

5.1.10. Sektionen ska informera om StuFFs funktion och uppmuntra studenterna att bli 

medlemmar i kåren. 

5.1.11. Sektionen ska bjuda in StuFF till sektionens föreningsstämma. Detta innefattar 

exempelvis årsmöte, höstmöte, vårmöte och extrainsatta föreningsstämmor. 

 

5.2. 

5.2.1. Sektionsstyrelsen ska delta vid relevanta utbildningar arrangerad av StuFF, om 

inte särskilda skäl föreligger. 

5.2.2. Utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud ska delta på utbildningstillfällen som 

berör dessa poster om inte särskilda skäl föreligger. 

5.2.3. Sektionen ska sprida information från StuFF om möjligheten att bilda listor till 

kårvalet samt att rösta i kårvalet. 

5.2.4. Sektionen ska sprida information om möjligheten att bli studentrepresentant 

samt i möjligaste mån tillgodose StuFF med studentrepresentanter vid 

efterfrågan. Representanten måste godkännas av, samt teckna avtal med, StuFF. 

Sektionen ska även sprida information om möjligheten att bli 

studentrepresentant till studenterna på de utbildningar som listas under §2 

Berörda utbildningar. 

5.2.5. Sektionen åtar sig att trycka StuFF-loggan på sektionströjor för styrelsen och det 

utskott som utför mottagningen. 

5.2.6. Studenter engagerade i sektionsverksamhet, vars verksamhet sträcker sig under 

minst en termin, ska vara StuFF-medlemmar. För detta krav räknas exempelvis 

fadderier, festerier samt andra utskott. 
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_________ _________ _________ _________ 

StuFF Sektionens ordförande Sektionens AMO Sektionens UB 

5.2.7. Utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud ska kontinuerligt informera 

studenterna om deras arbete samt möjligheten att be dem om hjälp vid problem 

eller frågor. De ska informera om studenternas rättigheter och skyldigheter samt 

informera studenterna om vad de kan göra för att påverka sin utbildning.  

 

5.3. 

5.3.1. Sektionens utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud ska, i samband med 

möten med StuFF, kontinuerligt redogöra för de utbildnings- och 

arbetsmiljöfrågor som sektionen driver. 

5.3.2. Sektionen ska kartlägga strukturen för hur sektionen är representerad i 

programråd och motsvarande. Denna struktur bör säkra en bred representation 

från flera årskurser och sektionens utbildningsbevakare. 

5.3.3. StuFF ålägger sektionen att vid minst ett tillfälle per termin anordna en 

sektionsaktivitet för sektionens studenter där relevant information om StuFF 

och om sektionen delges studenten. 

5.3.4. Sektionen ska i samband med valfri sektionsaktivitet erbjuda studenterna att 

teckna kårmedlemskap på plats. Detta kan ske med hjälp av StuFF och ska ske 

minst en gång per termin. 

 

5.4. 

5.4.1. Sektionen ska genomföra ett projekt per läsår med fokus på att utveckla antingen 

sektionens arbete, arbetsmiljö- och utbildningskvalitén för de utbildningar som 

sektionen representerar. Genomförande och resultat ska redovisas för, och 

godkännas av, StuFF. 

5.4.2. Sektionen ska bedriva ett strukturerat och kontinuerligt utvecklings- och 

kvalitetsarbete för de utbildningar sektionen representerar genom att minst en 

gång per läsår utvärdera den egna verksamheten.   
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StuFF Sektionens ordförande Sektionens AMO Sektionens UB 

 

6.1. 

6.1.1. Sektionen lämnar in en terminsrapport i samband med varje termins avslut. 

6.1.2. Terminsrapporten används för att stämma av Sektionens arbete mot detta avtal 

och de uppsatta målen. 

6.1.3. Terminsrapporten skrivs utifrån en mall som StuFF tillhandahåller och ska 

innehålla utförliga svar på frågorna för att StuFF ska kunna försäkra sig om att 

sektionen uppfyllt sina åtaganden. Den kan även användas av sektionen för att 

framföra synpunkter på StuFFs arbete och samarbetet mellan avtalsparterna. 

6.2. 

6.2.1. Eventuella projektrapporter och andra rapporter inlämnas tillsammans med 

terminsrapporten. 

6.3. 

6.3.1. StuFF förbehåller sig rätten att använda rapporterna i sitt arbete samt att lämna 

ut rapporten till Linköpings universitet för att på detta sätt kunna framföra 

studenternas åsikter. 

6.3.2. Undantag för känsligt material kan göras för hela eller delar av rapporterna om 

Sektionen så begär. 

6.4. 

6.4.1. Efter att terminsrapporten inkommit gör StuFF en bedömning utifrån rapporten 

om vilken nivå Sektionen har uppnått. 

6.4.2. StuFF kan lämna skriftliga såväl som muntliga svar på rapporten om så önskas 

från sektionens sida. 

PN
PN

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA1n7n3Vu3LyDIhiSWO-uKn8__jkzc6TFe
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA1n7n3Vu3LyDIhiSWO-uKn8__jkzc6TFe
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA1n7n3Vu3LyDIhiSWO-uKn8__jkzc6TFe


 

 

 
 

Sidnummer 

8(8) 
Sektionsavtal 

Rev 

2019-06-11 

 

Dokumenttyp 

Avtal 

Dokumentansvarig 

Sektionsenheten 

Fastställs av  

Styrelsen 

 

 
_________ _________ _________ _________ 

StuFF Sektionens ordförande Sektionens AMO Sektionens UB 

6.4.3. StuFF återkommer inom senast 2 månader med en bedömning av sektionens 

målnivå. Om ingen vidare diskussion förs mellan parterna ska StuFF sedan inom 

maximalt 1 månads tid utbetala ersättning i enlighet med avtalet. 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, parterna erhåller ett exemplar vardera. StuFF 

kommer lagra avtalet i enlighet med StuFFs arkiveringspolicy. 

   

Datum och ort  Datum och ort 

   

StuFFs representant  Sektionens ordförande 

   

StuFFs representant 

namnförtydligande 

 Sektionens ordförande 

namnförtydligande 

   

Datum och ort  Datum och ort 

   

Sektionens arbetsmiljöombud  Sektionens utbildningsbevakare 

   

Sektionens arbetsmiljöombud 

namnförtydligande 

 Sektionens utbildningsbevakare 

namnförtydligande 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 5 juni 2019 

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

 

Beslutsförslag angående medlemsrekryteringsavtal 

 
Medlemsrekryteringsavtalet har uppdaterats i enlighet med flerårsmedlemskap. En annan förändring 
är att de olika nivåerna har plockats bort, och den nivå som finns kvar motsvarar den ”högsta” nivån 
i det gamla avtalet. Ersättningsnivåerna har förändrats och har förankrats i budgeten för 19/20, där 
FUM har fått se nivåerna och klubbat dem. Förändringarna har kommunicerats först till FUM i 
oktober och sedan till sektionerna på ordförandemöten i båda städerna, de flesta sektioner kommer 
inte påverkas då de redan är på den högsta nivån i det gamla avtalet.  
 
Därav föreslås styrelsen besluta att: 

• Godkänna medlemsrekryteringsavtalet enligt bilaga 
• Ge Patrik Nilsson rätt till redaktionella ändringar 

 
 
 
 
______________________ 
 
Patrik Nilsson och Hugo Samuelsson  
 
 

 

Hugo Samuelsson (28 jun 2019)
Hugo Samuelsson

Patrik Nilsson (28 jun 2019)
Patrik Nilsson
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Medlemsrekryteringsavtal 

§1. Samarbetsavtal gällande medlemsrekrytering 

1.1. Samarbetsavtal mellan StuFF och __________________, nedan kallad Sektionen. 

1.2. Avtalet gäller _______________________________________. 

1.3. Vid förändrad medlemsavgift/medlemsskapskrav (se §5 och §6) under avtalsperioden skall 
nytt avtal skrivas.  

1.4. Sektionens bankuppgifter: 
1.4.1 Bank:                              
   
1.4.2 Clearingnummer: 
  
1.4.3 Kontonummer: 
   
1.4.4 PG-konto:                    
 
1.4.5 BG-konto:   

2. Avtalets syfte 
Detta samarbetsavtal reglerar ersättning för medlemsrekrytering och medlemshantering. 
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3. StuFFs åtaganden 

3.1. StuFF ska samla in skriftligt samtycke om personuppgiftshantering från studenter vid köp 
av kår- och sektionsmedlemskap. 

3.2. StuFF ska tillgodose sektionen med medlemslistor för att kunna kontrollera 
kårmedlemskap samt göra medlemsutskick. 

3.3.  StuFF ska tillgodose sektionen med information om StuFF och StuFFs verksamhet som 
ska spridas vid medlemsrekrytering och informationskampanjer. 

3.4.  StuFF ska ersätta sektionen enligt överenskommen ersättningsnivå vid terminsslut.   

4. Sektionens åtaganden 

4.1. Sektionen ska aktivt värva medlemmar till StuFF och sektionen. 

4.2. Sektionen ska aktivt sprida information om StuFFs kärnverksamhet och varumärke enligt 
StuFFs instruktioner. 

4.3. Sektionen ska endast använda personuppgifterna till att kontrollera medlemskap samt i 
syftet att göra utskick till sektionsmedlemmar. 

4.4. Sektionen ska förvara och hantera personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
GDPR. 

4.5. Sektionen ska inte dela personuppgifter till tredje part. Om sektionen har behov av att dela 
uppgifter med tredje part behöver ett separat avtal skrivas med StuFF där det framgår 
tydligt vilka personuppgifter som kommer delas, till vilken eller vilka parter och varför det 
är relevant att dela just de uppgifterna med den tredje parten i fråga. Det behöver också 
vara tydligt under vilken tidsperiod uppgifterna avses delas, hur de lagras under den tiden 
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samt hur borttagningen av uppgifterna går till när det inte längre finns ett tydligt behov att 
lagra dem. 

4.6. Sektionen får inte använda personuppgifter till andra ändamål än de ovan nämnda. 

4.7. Sektionen hör vid behov enligt 4.3 av sig till StuFF och efterfrågar ett utdrag ur 
medlemsregistret. Då detta utdrag är statiskt och inte uppdateras löpande behöver sektionen 
höra av sig på nytt om det finns behov för en mer uppdaterad lista. 

4.8. För att få hantera personuppgifter som StuFF delar med sektionen behöver ett 
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna upprättas och skrivas under. 

4.9. Sektionen ska förse StuFF med den medlemsansvariges mailadress för enklare 
kommunikation parterna emellan. 

5. Medlemsavgifter 
Under avtalsperioden gäller följande avgifter för medlemskap i sektionen och kåren: 

Löptid	Medlemskap	 Pris	

1 termin 150 kr 

1 år 200 kr 

3 år 540 kr 

5 år 900 kr 

 

6. Ersättning för värvning av medlemmar 
Ersättning till Sektionen för varje erlagd medlemsavgift till kåren inom sektionens ansvarsområde 
utgår med följande summor per medlem i slutet av den termin medlemmen registrerades: 

Löptid	Medlemskap	 Ersättning 
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1 termin 35 kr 

1 år 70 kr 

3 år 210 kr 

5 år 400 kr 

 

7. Utbetalning av medlemsavgifter 
Enligt detta avtal förbinder sig StuFF att betala ut de till StuFF inkomna sektionsmedlemsavgifterna 
samt ersättning enligt §6 senast ______________ för höstterminen, samt senast ______________ 
för vårterminen. 

Vid utebliven utbetalning åläggs härmed StuFF att betala ut en straffavgift på 100 kr per försenad 
utbetalning. 

8. Underskrifter 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna förfogar över varsitt. StuFF 
kommer lagra avtalet i enlighet med StuFFs arkiveringspolicy. 

 

   

Datum och ort  Datum och ort 

 

 

  

StuFFs representant  Sektionens representant 
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 

 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

  

 

 

 

Beslutsförslag rörande Sektionsnivåer 

 

Sektionsenheten har suttit ned och utifrån sektionernas terminsrapporter försökt sätta rimliga 

sektionsnivåer för vårterminen 2019. Innan nivåerna kan anses beslutade och kan skickas ut till 

sektionerna behöver de dock fastställas av styrelsen. Enheten har tagit beslut enligt dokumentet 

Instruktioner för sektionsenheten där det om detta står: 

 

”Enheten ska sträva efter att ta beslut i konsensus, men då detta inte är möjligt avgörs det 

genom majoritetsbeslut. Vid oenighet rådfrågas kårordförande.” 

 

Därför föreslås styrelsen besluta att: 

• Att fastställa de föreslagna sektionsnivåerna. 

• Ge sektionsenheten rätt till redaktionella ändringar 

 

 

_______________ 

Sektionsenheten genom Mikael Hållander 

Mikael Hållander (28 jun 2019)
Mikael Hållander
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Sektionsenhetens förslag på sektionsnivåer 

 

Nedan visas sektionsenhetens förslag på sektionsnivåer för vårterminen 2019 

 

 

Sektion Nivå enligt samarbetsavtalet 

AJF C-nivå 

ELIN C-nivå 

FLiNS C-nivå 

KogVet C-nivå 

LiSa C-nivå 

LiU PhD C-nivå 

LSEK C-nivå 

NLSek C-nivå 

PULS C-nivå 

SAKS C-nivå 

SeKeL Grundnivå 

SKA C-nivå 

SKUM C-nivå 

Socionom C-nivå 

StatLin A-nivå 

Stimulus C-nivå 
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