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1. Sektionsbeskrivning  

Sektionen LiSa är till för sina medlemmar. Sektionen och dess aktiva ska verka för 

att medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sina medlemsskap. Vid olika 



 

event som arrangeras av sektionen ska medlemmar ha förtur samt erbjudas ett lägre 

pris vid exempelvis biljettkostnader (detta behöver inte gälla under 

mottagningsveckorna).  

 

I sektionens verksamhet ska ingen diskrimineras på grund av könstillhörighet, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, social 

bakgrund, funktionshinder eller utsättas för annan kränkande behandling. Sektionen 

tar avstånd från alla former av uppmuntran till våld.   

 

Sektionens övergripande mål är att stärka programmet för samhällsplanering vid 

Linköpings universitet och se till så att studerande vid programmet får en så givande 

studietid som möjligt.  

     

2. Styrelse och utskott 

Sektionens arbete bedrivs främst genom dess styrelse och utskott. Alla som arbetar 

inom dessa grupper utgör ett viktigt bidrag för att nå sektionens målsättningar, 

oavsett vilken del av verksamheten de arbetar med. Allt sektionsarbete värderas 

därför lika.  

 

Sektionen förväntar sig att aktiva medlemmar sköter sitt ansvarsområde på ett bra 

sätt i enighet med sektionens stadgar, policys och reglementen. Att engagera sig i 

sektionen är frivilligt, vilket innebär att den förtroendevalda kan välja att avsäga sig 

sitt uppdrag under pågående verksamhetsår eller be föreningen om stöd för att klara 

av uppdraget. Sektionens önskan är den sistnämnda lösningen.  

 

Sektionen ska arbeta i enighet med arbetsmiljölagen som gäller studenter och 

anställda vid Linköpings Universitet:  

a) Sektionens arbetsmiljöombud ska aktivt informera sektionens medlemmar om 

arbetsmiljöarbetet som drivs tillsammans med andra arbetsmiljöombud   

b) Sektionens medlemmar ska kunna påverka arbetsmiljöarbetet genom att ge 

synpunkter till arbetsmiljöombudet. 

 

2.1 Obligatoriska styrelseposter 

 

Ordförande  

Som ordförande är du firmatecknare och ytterst ansvarig för sektionens arbete. Ditt uppdrag 

är att se till så att sektionens arbete går framåt och att det sker i relation till sektionens 

styrdokument.     

 

 

Vice-ordförande 

Vice ordförande arbetar som stöd till Ordförande och som dennes ställföreträdare vid behov. 

Vice ordförande bär också ansvar för att arbetet inom sektionens utskott går framåt och 

utförs i relation till sektionens styrdokument. 

  

Kassör 

Kassörens huvudsakliga arbetsområde är sektionens ekonomi. Kassören ansvarar därav 

över bokföringen, slutgiltlig budgetering och diverse bankuppgifter.  
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Utbildningsbevakare 

Utbildningsbevakaren ska säkerställa att studenternas åsikter, synpunkter och önskemål 

angående utbildningen lyfts fram samt hantera utbildningsrelaterade studentärenden som 

inkommer till sektionen.  

 

Arbetsmiljöombud (AMO) 

Arbetsmiljöombud representerar sektionens medlemmars gentemot kårer och Linköpings 

universitet i frågor som gäller den fysiska och sociala studiemiljön. AMO ska dessutom 

finnas tillgänglig för enskilda studenter med studiesociala problem och därutöver om önskat 

ta vidare dessa till kår och universitet. 

 

Mästeri-chef 

Mästeri-chefens ansvar i styrelsen är att representera utskottet SPan och förmedla 

information mellan mästeriet och styrelsen.  

  

3. Övergripande policydokument  

3.1 Mailadresser 

De mailadresser som är registrerade på sektionens domän får endast användas till 

sektionsarbete. Styrelsen ansvara för att mailadresserna är uppdaterade.  

 

3.2 Facebooksida 

Sektionens facebooksida är ett viktigt forum som marknadsföringskanal till 

medlemmarna. Styrelsen ansvarar för att hålla facebooksidan uppdaterad.  

Sektionens utskott tillåts starta facebooksidor, dock max en sida per utskott. 

Utskotten själva ansvarar för informationen på deras facebooksidor. Styrelsen 

tillsammans med utskotten bör hjälpas åt att sprida viktig information till sektionens 

medlemmar.  

 

3.3 Medlemsmail  

Det är främst medlemsansvarig som skickar ut information till sektionens 

medlemmar. Detta sker genom medlemsmailet som utkommer första måndagen 

varje månad (om det inte finns ny information att förmedla kan medlemsansvarig 

välja att inte skicka ut medlemsmail) till sektionens medlemmar. Informationen till 

medlemsmailet ska vara hos medlemsansvarig senast tre dagar innan utskick.   

 

3.4 Övriga informationskanaler 

Utskott och arbetsgrupper som använder sig av andra medier än facebook och fysisk 

marknadsföring ska ha en länk till sektionens hemsida för att visa sin 

sektionstillhörighet.  

 

3.5 Publiceringspolicy 

Denna policy rör samtliga arbetsgrupper inom sektionen, såväl återkommande som 

tillfälliga. Sektionen godkänner inte att någon med anknytning till sektionen publicerar 

diskriminerande, kränkande eller på annat sätt stötande texter/bilder/filmklipp i 

sektionens namn. Sektionens logotyp ska finnas med på allt marknadsförande 

tryckmaterial från sektionens organ (detta gäller inte representationskläder som 

finansieras av privata medel).  
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Alla sektionsaktiva är skyldiga att följa publiceringspolicyn, vid otydligheter gäller 

styrelsens marknadsföringsansvariges veto.   

 

3.6 Representationskläder 

Sektionsaktiva är representanter för sektionens medlemmar. Därför ska de i 

representativa sammanhang representera sektionen på ett sätt som är förenligt med 

sektionens syften samt bära representationskläder.  

Efter avslutat verksamhet ska representationsklädseln tydligt visa att personen inte 

längre är aktiv i tidigare åsyftad verksamhet.  

 

3.7 Overall 

 Utskottet Mästeriet SPan har ansvar för att ta fram och trycka sektionens overall. 

 Ovven ska vara marinblå med en 3 centimeter bred vit matt revär på sidorna och en 

 orange glansig revär som är 1,5 centimeter sydd i mitten, ovanpå den vita. Namn får 

 sys i tyg eller målas på höger ben. Märken får sys främst på vänster ben. 

 Stuff-märket ska sitta på höger bröst. Andra regler kring hur märken får sys på finns 

 att hitta.  

  

 N0llans ovvar invigs i och med en ovveinvigning som anordnas av utskottet. Ovven 

 får inte tvättas efter den är invigd.   

 

4. Viktiga skriftliga dokument under året  

 

4.1 Budget 

Budgeten skall innehålla sektionens förväntade intäkter och utgifter och vara så 

detaljerad som möjligt. Syftet är att få en överblick av sektionen och utskottens 

kostnader för att planera hur dessa skall finansieras. Sektionsaktiva skall hålla sin 

verksamhet inom budget. Om inte detta är möjligt skall styrelsens kassör kontaktas 

för att avvikelsen skall godkännas. 

 

4.2 Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen skall innehålla sektionens mål för det kommande året. I detta 

inkluderas både styrelsens och utskottens planerade event och kontinuerliga 

verksamhet. Syftet är att få en översiktlig bild av det kommande verksamhetsåret 

samt underlätta sammanställningen av verksamhetsberättelsen. 

 

4.3 Verksamhetsberättelse 

Vid slutet av varje verksamhetsår skall en slutgiltig händelseredovisning skrivas av 

styrelsen och av utskott. Dessa sammanställs sedan av styrelsen. 

Verksamhetsberättelsen skall vara klar senast 5 dagar innan årsmötet.   

Verksamhetsberättelsen skall innehålla: 

a) Utvärdering av verksamhetsplan 

b) Presentation av vilka mål som uppnåtts 

c) Redogörelse för hur det har gått att genomföra målen. 
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4.4 Resultatsredovisning 

Kassaberättelsen är den rapport som redovisar vilka intäkter och kostnader man haft 

för verksamheten under året. Rapporten visar exakt hur mycket pengar som 

inkommit och betalats ut för olika aktiviteter. Kassaberättelsen uppförs enligt god 

bokföringssed.  

Kassaberättelsen skall innehålla: 

a) Intäkter och kostnader 

b) Kvitton ska finnas för att kostnader ska godkännas 

c) Orsaker till avvikelser från budget. 

 

Sektionen lägger stor vikt vid budget och resultatrapport för att underlätta arbetet 

under året och vid bokslutet. Genom en noggrann redovisning av all verksamhet 

underlättas överlämningen till nästa år. 

 

5. Policydokument för ekonomi  
Sektionens ekonomiska resurser och eventuella likvida överskott tillhör sektionens 

medlemmar och dess användning bör därav gynna medlemmarnas intressen. Vid 

sektionens både nuvarande och nya projekt, aktiviteter och åtaganden skall därav en 

riskbedömning göras. Denna bedömning skall sätta medlemmarna i fokus, bedöma 

vilken ekonomisk risk som medförs samt värderas gentemot deras nytta för 

sektionens syften. 

 

5.1 Utskott och arbetsgrupper  

Sektionens utskott driver i stor del sin egna verksamhet. Dock har styrelsen rätten 

att, i samråd med berörda parter, besluta hur de ekonomiska resurserna i sektionen 

ska fördelas. Punkter som i diverse fall skall värderas och uppfyllas av utskottet är 

som följer: 

 

a) Vid inköp ska det mest prisvärda alternativet sökas  

b) För att ersättning ska utgå för kostnader som inte är budgeterade eller som 

överskrider budget (gäller även för enskilda budgetposter), krävs styrelsens 

godkännande före inköp  

c) Alla sponsoravtal som träffas ska vara skriftliga  

d) All sponsring ska rapporteras in till Näringslivsansvarig  

e) Avtal ska förvaras skriftligt eller elektroniskt av Näringslivsansvarig. 

 

Vid eventuellt överskott i utskottet betalas det tillbaka till sektionen. Vid eventuell 

förlust i utskottet täcker sektionen upp detta, om inga oegentligheter föreligger. 

 

5.2 Budget och resultat 

Sektionen skall sträva efter att helt täcka sina utgifter samt bedriva verksamhet med 

en ideell anda. Budgetförslag och redovisning ska ske utifrån standardiserat 

dokument fastställt av styrelsen.  

 

5.3 Ersättning 

Ekonomisk ersättning i form av reseersättning eller milersättning utdelas efter 

styrelsebeslut. Milersättning i form av användande av privatbil i föreningens syfte 

följer skatteverkets rekommendation på 18,50kr/mil. Kvitto för milersättning skrivs i 
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form av körjournal. Vid resande i sektionens intressen skall även det billigaste 

reseallternativet väljas (så länge det inte skapar stora obekvämheter).  

 

5.4 Fakturering 

Då en arbetsgrupp behöver skicka en faktura skall kontakt med sektionsstyrelsens 

kassör sökas. Kassören kommer att skicka ut fakturor med hjälp av uppgifter från 

den arbetsgrupp eller icke-ekonomiskt utskott som ska skicka fakturan.  

 

Om en arbetsgrupp tar emot en inkommande faktura skall detta meddelas till 

sektionsstyrelsens kassör. Grupper ska ha koll på sina kostnader och eventuella 

felaktigheter med fakturorna. Fakturor som skickas till sektionsstyrelsens kassör skall  

attesteras.  

 

5.5 Lån 

I vissa fall kan arbetsgrupp/utskott behöva låna pengar från sektionen för en 

kommande utgift. I detta fall fyller man i en blankett för låneavtal.  

 

Till låneavtalet ska följande punkter uppfyllas:  

a) Bifogad budget för det som lånet gäller (om detta är möjligt)  

b) Bifogad återbetalningsplan. 

 

När lån godkänts skrivs ett låneavtal mellan projektgruppen och sektionen. Avtalet 

tecknas två kopior 10 och ska undertecknas av ekonomiansvarig i projektgruppen 

samt kassören i sektionens styrelse. Respektive part ska förvara varsin kopia 

skriftligt eller elektroniskt.  

 

5.6 Kopiering och utskrifter 

Allt som kopieras och skrivas ut skall ha förankring i sektionen. Skriv inte ut mer än 

nödvändigt och gör helst dokumenten dubbelsidiga. Sektionen bekostar inte 

dokument som ska användas för eget bruk.  

 

5.7 Skifte  

Ingen ersättning utgår för skifte i styrelse, utskott eller arbetsgrupp. 

 

5.8 Gåvor 

Sektionen bekostar gåvor detta kan exempelvis vara till föreläsare eller årets 

pedagog. Maxbeloppet för en gåva är 150 kronor om inte annat belopp godkänts av 

styrelsen. Samtliga arbetsgrupper/utskott uppmuntras dock till att söka sponsring för 

att bekosta dessa. Innan inköp av gåva ska detta godkännas av ordförande och 

kassören.  

 

6. Policydokument för marknadsföring och samarbete  

 

6.1 Reklam och marknadsföring 

○ Dokument inom LiSa ska se enhetliga ut.  

○ Mailsignaturer ska användas, dessa ska vara utformade på ett enhetligt sätt. 

Medlemsansvarig har huvudansvaret för att detta efterföljs.  

Simon Isberg
Ingen alko

Simon Isberg
Ta bort

Simon Isberg
.

Simon Isberg
Språk

Simon Isberg
?

Simon Isberg
?

Simon Isberg
Fixa format

Simon Isberg
och miljösmartast

Simon Isberg
policy

Simon Isberg
?



 

○ LiSas logga ska vara tryckt på samtliga profilartiklar som finansieras av 

sektionen. Vid framtagandet av nya loggor bör det tas i beaktning att dessa 

inte får påminna om redan befintliga loggor, dessa får heller inte anspela på 

alkohol eller strida mot allmänna etiska regler.  

○ Nya loggor ska godkännas av styrelsen. 

 

6.2 Ekonomiska samarbetspartners 

○ Ett företagsregister ska föras över alla externa partners som kontaktas av 

styrelsen, utskott och arbetsgrupper. I företagsregistret ska det framgå vilka  

företag som har blivit kontaktade, i vilket ärende dessa har kontaktas, vem 

som har haft kontakten samt kontaktinformation till företaget. Registret ska 

även vara tillgängligt för utskott. Registret får inte användas för utomliggande 

syften. Näringslivsansvarig är ansvarig för att upprätthålla registret.   

○ Organisationer som tas kontakt med via registret ska informeras om att de 

finns i registret och ges möjlighet att tas bort från det. Detta kan förslagsvis 

göras med texten: ”Ni får detta mail då ni någon gång varit i kontakt med 

Sektionen för samhällsplanering vid Linköpings universitet. Om ni ej längre 

önskar få mail av oss, vänligen meddela detta" 

○ Vid samarbete med extern part om ekonomiska medel och varor ska ett 

skriftligt avtal träffas. Samarbetet ska godkännas av styrelsen. Avtalsmallen 

erhålls av Näringslivsansvarig.  

 

 

7. Alkoholpolicy  

Sektionen ska verka för en sund inställning till alkohol.  

a) Sektionen ska följa de regler som är uppsatta av StuFF gällande alkoholpolicy för 

mottagning och i studiesociala aktiviteter  

b) Alkoholfria alternativ ska finnas lätt till hands, vatten ska alltid serveras och vara 

gratis  

c) Ingen alkoholhets får förekomma vid sektionsaktiviteter 

d) Sektionen ska följa regler kring utskänkning och tillstånd. Dessa ska sökas och 

skötas  

e) Ansvariga arrangörer och arbetande på evenemanget ska vara nyktra vid aktiviteter 

där utskänkningstillstånd gäller. 

 

8. Policydokument för överlämning 

Syftet med överlämningarna är att på ett tillfredsställande sätt lämna över verksamheten så 

att viktig kompetens stannar kvar i sektionen. Avgående aktiva är ansvariga att se till att 

efterträdare får all information som behövs för att kunna utföra kommande arbetsuppgifter. 

Testamente ska lämnas vid överlämning. 

 

När överlämnandet har skett är det viktigt att de avträdande fortfarande finns till hands för att 

svara på frågor efter överlämnandet. 

 

8.1 Testamente  

Testamentet ska i detalj beskriva arbetsuppgifter, hur arbetet har lagts upp, samt hur 

verksamheten har fungerat under verksamhetsåret. Det är rekommenderat att i 
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testamentet motivera de beslut som tagits i samband med verksamheten. Detta 

underlättar arbetet för din efterträdare och hjälper till att skapa kontinuitet i 

föreningen. Testamentet behöver innehålla daglig verksamhet och större projekt 

samt viktiga datum/deadlines. 

 

8.2 Styrelse 

Perioden mellan årsmötet och slutet av den sittande styrelsens mandatperiod, är 

överlämningsperiod. Detta innebär att den som ska avträda regelbundet träffar sin 

efterträdare och går igenom arbetsbeskrivning och testamente för det gångna året. 

Förslagsvis bokas ett antal möten med respektive efterträdare. 

 

Innan mandatperiodens slut kallar den avgående styrelsen till en gemensam 

överlämningsträff. Under detta möte sker en allmän överlämning samt att tillfälle ska 

ges till individuella möten för de specifika posterna. Till detta möte ska den avgående 

styrelsens individuella testamenten vara klara. I samband med detta möte sker också 

ett firmateckningsmöte då ny ordförande samt ekonomiansvarig formellt tar över det 

ekonomiska ansvaret. Den avgående styrelsen lämnar vid årsskiftet ifrån sig sina 

nycklar till verksamheten. 

 

8.3 Utskott 

I anslutning till avslutande av verksamhetsår ansvarar utskottsordförande för att 

sammankalla till ett överlämningsmöte. Mötet bör äga rum inom en period av fyra 

veckor före eller efter verksamhetsårets slut. Under detta möte kan saker som rutiner 

och det gångna årets verksamhet tas upp. Detta ska vara planerat i förväg. Vid detta 

tillfälle sker en allmän överlämning samt att tillfälle ska ges till individuella möten för 

de specifika posterna. Till detta möte ska det avgående utskottets individuella 

testamenten vara klara.  

 

8.4 Arbetsgrupper 

Efter årsmötet ansvarar individerna i arbetsgruppen för att vara förberedda att 

genomföra ett utvärderingsmöte. Under detta möte kan saker som rutiner och det 

gångna årets verksamhet tas upp. Detta ska vara planerat i förväg. Till detta möte 

ska de avgående arbetsgruppernas testamenten vara klara. Utvärdering samt 

testamenten skall överlämnas till efterträdande arbetsgrupp. Om sådan ej finnes skall 

dokumenten överlämnas till sektionens styrelse. 

 

8.4.1 Undantag 

Arbetsgrupper som är formade för att tillträda ett givet utskott är undantagna från 9.4.  
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