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1. Ordförande förklarar mötet öppnat
SFS Fullmäktige förklaras öppnat av SFS ordförande Caroline Sundberg
den 12 maj 2017 klockan 11:43 i Linköping.

2. Justering av röstlängden
Yrkanden
Caroline Sundberg, SFS styrelse, föreslår att fastställa röstlängden
till 329 mandat enligt följande närvaro:
Beslut
att fastställa röstlängden för fredagen till 324 mandat enligt följande:
Blekinge studentkår, 5 mandat
Chalmers Studentkår, 13 mandat
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår, 4 mandat
Corpus medicum, 4 mandat
Dalarna studentkår, 8 mandat
Gefle Studentkår, 8 mandat
Gotlands studentkår Rindi, 3 mandat
Göta studentkår, 19 mandat
Halmstad Studentkår, 7 mandat
Humanistiska och teologiska Studentkåren vid LU, 6 mandat
Jönköpings studentkår, 9 mandat
Karlstad Studentkår, 11 mandat
Kungl. Musikhögskolans studentkår, 2 mandat
Linnéstudenterna, 18 mandat
Luleå studentkår, 6 mandat
Lundaekonomerna, 5 mandat
Lunds Naturvetarkår, 3 mandat
Mälardalens studentkår, 9 mandat
Salhgrenska akademins studentkår, 6 mandat
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, 7 mandat
Stockholms universitets studentkår, 34 mandat
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet –
LiU (StuFF), 11 mandat
Studentkåren i Borås, 8 mandat
Studentkåren i Skövde, 6 mandat
Studentkåren i Östersund, 4 mandat
Studentkåren Malmö, 15 mandat
Studentkåren vid Högskolan Väst, 7 mandat
Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö, 2 mandat
SöderS - Södertörns högskolas studentkår, 9 mandat
Tekniska högskolans studentkår, 17 mandat
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, 9 mandat
Ultuna studentkår, 3 mandat
Umeå naturvetar- och teknologkår, 6 mandat
Umeå studentkår, 12 mandat
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Uppsala studentkår, 17 mandat
Örebro studentkår, 11 mandat
samt att efter fredagen lägga till Studentkåren DISK, 3 mandat, och
därmed fastställa röstlängden till 327 mandat för resterande del av
mötet.
Efter beslut om att uppta Uppsala teknolog- och naturvetarkår samt
Kristianstad studentkår som medlemmar under punkt 12 öppnades
punkten 2. Justering av röstlängden igen.
Mötespresidiet föreslår att lägga till följande mandat till röstlängden:
Kristianstads studentkår, 6 mandat,
Uppsala teknolog- och naturvetarkår 8 mandat,
samt att justera röstlängden till 338 mandat för resten av fredagen och
efter fredagen till 341 mandat för resterande del av mötet.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
SFS styrelse föreslår att välja Mimmi Garpebring, Sofia Eklund, John
Edström och Emil Rissve till mötesordföranden.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

SFS styrelse föreslår att välja Sebastian Lagunas Rosén, Dan Li,
Kajsa Sköld och Marcus Åhagen till mötessekreterare.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

4. Val av justeringspersoner
Ella Sundström, Söders - Södertörns högskolas studentkår,
föreslår att välja Oskar Wiik till justeringsperson och rösträknare.
Madeleine Lehander, Corpus medicum, föreslår att välja Jack
Senften till justeringsperson och rösträknare.
Jessica Millertson, Karlstad studentkår, föreslår att välja Rebecca
Ingsmy till justeringsperson och rösträknare.

5 av 44

TeamEngine Document E-Sign ID: 677C344F-661E-4941-83F4-117C0DE9453E. Page 5 of 67.

TeamEngine E-Signing

Nora Myrne Widfors, Göta Studentkår, föreslår att välja Sara
Bergh till justeringsperson och rösträknare.
Beslut
att välja Oskar Wiik till justeringsperson och rösträknare.
att välja Jack Senften till justeringsperson och rösträknare.
att välja Rebecca Ingsmy till justeringsperson och rösträknare.
att välja Sara Bergh till justeringsperson och rösträknare.

5. Mötets behöriga utlysande
SFS styrelse föreslår att förklara mötet behörigt utlyst.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

6. Fullmäktiges arbetsordning
Arbetsordningen återfinns i SFS diarium, d-nr O11-11/1617.
Johan Wester föreslår att infoga ett andra stycke i arbetsordningens
4.1.4 med följande lydelse:
”I det fall valberedningens förslag inte innehåller ersättare sker
valet enligt följande: Först ställs valberedningens förslag på
ordinarie ledamöter mot avslag. Vid avslag sker val med bordametoden (se 4.2). I det fall valberedningens förslag godkänns sker
val av ersättare med hjälp av de digitala verktyg som anges i
relation till mötet.”
Beslut
att bifalla Johan Westers förslag.
Johan Wester föreslår att infoga ett andra stycke i arbetsordningens
4.1.4 med följande lydelse:
”I det fall valberedningens förslag inte innehåller ersättare sker
valet enligt följande: Först ställs valberedningens förslag på
ordinarie ledamöter mot avslag. Vid avslag sker val med bordametoden (se 4.2). I det fall valberedningens förslag godkänns sker
val av ersättare med borda-metoden.”
Beslut
att avslå Johan Westers förslag.
Mötespresidiet föreslår att anta det framvaskade förslaget.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.
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Med anledning av en diskussion om hur arbetsordningens 1.1 Plenum
skulle förstås, klargjorde mötespresidiet att de tolkade arbetsordningen
som att mötespresidiet har rätt att yrka i frågor som behövs av
mötestekniska skäl. Mötet gavs möjlighet att yttra sig i frågan. Inga
yrkanden eller ordningsfrågor väcktes. Mötet fortgick med
mötespresidiets tolkning som den gällande.

7. Inrättande av diskussionsforum
SFS styrelse föreslår att inrätta följande åsiktstorg:
Fredag 15–18:
 Proposition 2 Medlemsavgift
 Proposition 3 Ekonomiska ramar
 Proposition 1 SFS Verksamhet 2017–2018
 Verksamhetsberättelse 2015–2016
Lördag 8–12:
 Proposition 4 SFS Stadga
 Proposition 5 Indragande av SFS identitet och Långsiktiga
utvecklingsområden
 Proposition 6 SFS syn på högskolans finansiering
 Proposition 7 Arrangör SFS medlemsmöte höst 2017
och
 Övrigt torg
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag

8. Val av torgfunktionärer
SFS styrelse föreslår att välja Erika Darljung, Therese Björn
Johansson, Alexandra Petersson, Niklas Hellström, David Olander,
Patrik Nilsson och Emma Nilsson till torgfunktionärer.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

9. Inrättande av mötets former för jämställdhet
och tillgänglighet
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SFS styrelse föreslår att inkluderingsfunktionärerna under mötet ska
arbeta med att främja jämlikhet, tillgänglighet och inkludering enligt
styrelsens arbetsbeskrivning.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag

10. Val av inkluderingsfunktionärer
SFS styrelse föreslår att tillämpa fri nominering för posterna som
inkluderingsfunktionärer på SFS fullmäktige 2017.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

Markus Nieme Skövde studentkår föreslår att välja Hanne
Göransson till inkluderingsfunktionär.
Beslut
att välja Hanne Göransson till inkluderingsfunktionär.

Emma Andersson Karlstad studentkår föreslår att välja Denny
Jansson till inkluderingsfunktionär.
Beslut
att välja Denny Jansson till inkluderingsfunktionär.

11. Fastställande av föredragningslista
Dagordningen framgår av protokollets innehållsförteckning punkterna 1–
25.
SFS styrelse föreslår att fastställa dagordningen enligt utskickat
förslag.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

12. Upptagande av nya medlemmar
Uppsala teknolog- och naturvetarkår och Kristianstad studentkår har
sänt ansökan om medlemskap i SFS. Ansökningarna finns i SFS
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diarium, d-nr O410-5/1617 för Uppsala teknolog- och naturvetarkår
samt d-nr O410-6/1617 för Kristianstads studentkår.
SFS styrelse föreslår att bevilja Uppsala teknolog- och naturvetarkår
medlemskap i SFS.
SFS styrelse föreslår att bevilja Kristianstad studentkår medlemskap
i SFS.
Beslut
att bevilja Uppsala teknolog- och naturvetarkår medlemskap i SFS.
att bevilja Kristianstad studentkår medlemskap i SFS.
Därefter justerades röstlängden, se punkt 2.

13. Interpellationer
Samtliga interpellationer och svar återfinns i SFS diarium, d-nr O4101/1617.
SFS styrelse föreslår att Interpellation 1 "Användandet av Team
Engine" anses besvarad.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

SFS styrelse föreslår att Interpellation 2 "Ställningstagande rörande
internationalisering av högre utbildning / Statement on the
internationalisation of higher education" anses besvarad.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

SFS styrelse föreslår att Interpellation 3 "Internationella samarbetet
som kostar 330 000 kr" anses besvarad.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

SFS styrelse föreslår att Interpellation 4 "Om hur mycket post SFS
egentligen skickar?" anses besvarad
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
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SFS styrelse föreslår att Interpellation 5 "Om att lösa det eventuella
underskott som uppstår om medlemsavgiften blir 5 kr/hst istället för 7
kr/hst." anses besvarad.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

SFS styrelse föreslår att Interpellation 6 "Interpellation gällande den
ekonomiska hanteringen" anses besvarad.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
En protokollsantecknings inkom, signerad av:
Stockholms universitets studentkår (Anton Jägare, Sarah Aldenstig,
Christian Bratt, Helena Eyice, Paloma Halén Román, Linnea
Kleiner, Jessica Liander, Monika Lionaite, Martina Smith,
Catarina Svensson, Henric Södergren, Stefanie Tagesson och
Adam Valli Löfgren),
LundaEkonomerna (Louise Söderqvist, Måns Claesson, Ida Nilros
och Charlie Widenfors), samt
Chalmers studentkår (Cecilia Svennberg, Veronica Aspvall, Gustav
Eriksson, Angelica Gylling, Navid Haddad, Oscar Holke och
Lisa Winberg).
Se även Bilaga 5a: Protokollsanteckning (ang. Interpellation 6).

SFS styrelse föreslår att Interpellation 7 "Interpellation om
beslutsuppföljning" anses besvarad.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
En protokollsanteckning inkom, signerad av
Stockolms universitets studentkår (Anton Jägare, Sarah Aldenstig,
Christian Bratt, Helena Eyice, Paloma Halén Román, Linnea
Kleiner, Jessica Liander, Monika Lionaite, Martina Smith,
Catarina Svensson, Henric Södergren, Stefanie Tagesson och
Adam Valli Löfgren).
Se även Bilaga 5b: Protokollsanteckning (ang. Interpellation 7).

14. Rapporter
14.2. R1: O410-2/1617_Rapport_Hur ser behovet av
åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?
Rapporten återfinns i SFS diarium, d-nr enl. rubriken.
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SFS styrelse föreslår att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

14.2. R2: O410-3/1617_Rapport_fokusfrågan resurser
till högre utbildnings första år
Rapporten återfinns i SFS diarium, d-nr enl. rubriken.
SFS styrelse föreslår att lägga rapporten till handlingarna.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

15. Berättelser
15.1. Verksamhetsberättelse 2015/2016
SFS Verksamhetsberättelse 2015/2016 återfinns i SFS diarium O472/1617.
Samuel Sörensson, SFS styrelse, föreslår att lägga
verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Beslut
att bifalla Samuel Sörenssons förslag.
Axel Andersson, Göta Studentkår föreslår att alla förkortningar
skrivs ut i sin helhet första gången de används.
Beslut
att bifalla Axel Anderssons förslag.

15.2. Fastställande av resultat- och balansräkning
Både resultat- och balansräkningen och den ekonomiska revisionen för
verksamhetsåret 2015/2016 återfinns i SFS diarium, d-nr O47-1/1617.
Samuel Sörensson, SFS styrelse, föreslår att resultat- och
balansräkningen för 2015/2016 fastställs.
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Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
Samuel Sörensson, SFS styrelse, föreslår att lägga den ekonomiska
revisionen till handlingarna.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

15.3. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen återfinns i Bilaga 2: Revisionsberättelse.
Samuel Sörensson, SFS styrelse, föreslår att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

15.4. Ansvarsfrihet 2015/2016
Tobias Olausson, SFS styrelse, föreslår att bevilja SFS styrelse för
2015/2016 ansvarsfrihet.
Beslut
att bifalla Tobias Olaussons förslag.

16. Val
16.1. Val av ordförande
SFS valberedning föreslår att välja Charlotta Tjärdahl till SFS
ordförande för 2017/2018.
Beslut
att välja Charlotta Tjärdahl till SFS ordförande för 2017/2018.
att anse beslutet enhälligt.

16.2. Val av vice ordförande eller ordföranden
SFS valberedning föreslår att fastställa antalet vice ordföranden till
en (1).
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Beslut
att bifalla SFS valberednings förslag.
SFS valberedning föreslår att välja Jacob Adamowicz till SFS vice
ordförande för 2017/2018.
Beslut
att välja Jacob Adamowicz till SFS vice ordförande för 2017/2018.
att anse beslutet enhälligt.

16.3. Val av doktorandkommitténs ordförande
SFS valberedning föreslår att öppna för fri nominering till SFS
Doktorandkommittés ordförande för 2017/2018, till senast den 12 maj
klockan 23.59.
Beslut
att bifalla SFS valberednings förslag.
Johan Liljeholm, SFS valberedning, föreslår att välja Paul Borenberg
till doktorandkommitténs ordförande.

Beslut
att välja Paul Borenberg till doktorandkommitténs ordförande.

16.4. Val av styrelse för 2017/2018
SFS valberedning föreslår att välja Ann-Catrin Wells, Carolina
Kaspersson, Ellinor Alvesson, Johannes Henriksson, Joséphine
Allheim,Markus Niemi, Matilda Strömberg, Patrik Henriksson, Sarah
Aldenstig, Sofia Löfberg, Tom Edoff och vakant till ordinarie ledamöter
av SFS styrelse för verksamhetsåret 2017/2018.
Beslut
att välja
Ann-Catrin Wells,
Carolina Kaspersson,
Ellinor Alvesson,
Johannes Henriksson,
Joséphine Allheim,
Markus Niemi,
Matilda Strömberg,
Patrik Henriksson,
Sarah Aldenstig,
Sofia Löfberg,
Tom Edoff, samt
vakant
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till ordinarie ledamöter av SFS styrelse för 2017/2018.
SFS valberedning föreslår att öppna för fri nominering till styrelsens
ersättarlista med nomineringstopp fredag 12 maj 23:59.
Beslut
att bifalla SFS valberednings förslag.
Oskar Kindberg, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet,
föreslår att fastställa antalet på styrelsens ersättarslista till tre (3)
personer.
Adam Söderberg, SöderS - Södertörns högskolas studentkår,
föreslår att välja Oskar Wiik till styrelsens ersättarlista.
Cecilia Svennberg, Chalmers studentkår, föreslår att välja
Angelica Gylling till styrelsens ersättarlista.
Alexander Persson, Kristianstad studentkår, föreslår att välja
Alexander Persson till styrelsens ersättarlista.
Mötespresidiet föreslår att fastställa turordningen för ersättarlistan
med hjälp av Schultzemetoden.
Beslut
att fastställa antalet på styrelsens ersättarslista till tre (3) personer.
att välja Oskar Wiik till styrelsens ersättarlista.
att välja Angelica Gylling till styrelsens ersättarlista.
att välja Alexander Persson till styrelsens ersättarlista.
att fastställa följande turordning på ersättarlistan:
1. Angelica Gylling
2. Oskar Wiik
3. Alexander Persson

16.5. Val av doktorandkommittén
SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering av
ledamöter till SFS Doktorandkommitté för 2017/2018, till senast den 12
maj klockan 23:59.
Beslut
Att bifalla SFS valberednings förslag.
Oscar Holke, Chalmers Studentkår, föreslår att nominera Dan Li
som ledamot i Doktorandkommittéen.
Sebastian Pfaff, Lunds Naturvetarkår föreslår att nominera
Sebastian Pfaff till Doktorandkommitén.
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Patrik Gustafsson, SFS valberedning, föreslår att välja David
Rynell Åhlén till ledamot i Doktorandkommittén
Mötespresidiet föreslår att vakantsätta fem (5) platser i
doktorandkommittén
SFS Doktorandkommitté föreslår att ge SFS styrelse möjlighet att
fyllnadsvälja doktorander till de vakanta platserna i SFS
Doktorandkommitté 2017/18.
Beslut
att välja David Rynell, Dan Li och Sebastian Pfaff till ledamöter i
Doktorandkommitén 2017/2018.
att vakantsätta fem (5) platser i doktorantkommitén.
att ge SFS styrelse möjlighet att fyllnadsvälja doktorander till de
vakanta platserna i Doktorandkommittén 2017/2018.

16.6. Val av verksamhetsrevisorer
SFS valberedning föreslår att välja Johan Wester till
verksamhetsrevisor för SFS för verksamhetsåret 2017/2018.
Beslut
att välja Johan Wester till verksamhetsrevisor för SFS för
verksamhetsåret 2017/2018.
SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering av en
verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2017-2018 till senast kl 23:59
fredag den 12:e maj.
Beslut
att bifalla SFS valberednings förslag.
SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering till
uppdragen som första och andra ersättare för verksamhetsrevisor för
verksamhetsåret 2017-2018 till senast kl 23:59 fredag den 12:e maj.
Beslut
att bifalla SFS valberednings förslag.
Anton Jägare, Stockholms universitets studentkår, föreslår att
välja Christian Bratt till verksamhetsrevisor för 2017/2018.
Beslut
att välja Christian Bratt till verksamhetsrevisor för 2017/2018.
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Anton Jägare, Stockholms universitets studentkår, föreslår att
välja Adam Valli Löfgren till första ersättare för verksamhetsrevisor för
2017/2018.
Beslut
att välja Adam Valli Löfgren till första ersättare för verksamhetsrevisor
för 2017/2018.
SFS valberedning föreslår att välja vakant till andra ersättare för
verksamhetsrevisor för 2017/2018.
Beslut
att bifalla SFS Valberednings förslag.

16.7. Val av auktoriserad revisor
SFS styrelse föreslår att välja Sonora Revision till auktoriserad revisor
för verksamhetsåret 2017/2018.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

16.8. Fastställande av val av valberedning 2017/2018
SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering av ledamöter
till SFS valberedning för verksamhetsåret 2017/2018 till senast kl 23:59
fredagen den 12:e maj.

Beslut
att bifalla SFS valberednings förslag
Nora Myrne Widfors, Göta Studentkår, föreslår att välja Henrik
Moldén till valberedningen 2017/2018.
Izabella Strömberg, StuFF, föreslår att välja Klara Bladh till
valberedningen 2017/2018.
Patrik Gustafsson, SFS valberedning, föreslår att välja Isak Andersson
till valberedningen 2017/2018.
Patrik Gustafsson, SFS valberedning, föreslår att välja David
Blomgren till valberedningen 2017/2018.
Patrik Gustafsson, SFS valberedning, föreslår att välja Martin Holmér
till valberedningen 2017/2018.
Patrik Gustafsson, SFS valberedning, föreslår att välja Johan
Liljeholm till valberedningen 2017/2018.

16 av 44

TeamEngine Document E-Sign ID: 677C344F-661E-4941-83F4-117C0DE9453E. Page 16 of 67.

TeamEngine E-Signing

Patrik Gustafsson, SFS valberedning, föreslår att välja Emma
Nordengren till valberedningen 2017/2018.
Patrik Gustafsson, SFS valberedning, föreslår att välja Sissela Sjöberg
till valberedningen 2017/2018.
Patrik Gustafsson, SFS valberedning, föreslår att välja Samuel
Sörensson till valberedningen 2017/2018

SFS valberedning föreslår att fastställa ersättarlistan med
inkallelseordningen
1. Martin Holmer
2. Isak Andersson
Beslut
att välja Henrik Moldén till valberedningen 2017/2018.
att välja Klara Bladh till valberedningen 2017/2018.
att välja Isak Andersson till valberedningen 2017/2018.
att välja David Blomgren till valberedningen 2017/2018.
att välja Martin Holmér till valberedningen 2017/2018.
att välja Johan Liljeholm till valberedningen 2017/2018.
att välja Emma Nordengren till valberedningen 2017/2018.
att välja Sissela Sjöberg till valberedningen 2017/2018.
att välja Samuel Sörensson till valberedningen 2017/2018.
att fastställa ersättarlistan med inkallelseordningen
1. Martin Holmer
2. Isak Andersson.
Se även Bilaga 3: Protokoll – fastställande av valresultat.

17. Proposition 2: Medlemsavgift
SFS styrelse föreslår att fastställa SFS medlemsavgift för
verksamhetsåret 2017/2018 till sju (7) kronor per helårsstudent inom
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat
till heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.
Stefanie Tagesson, Stockholms universitets studentkår, föreslår
att fastställa SFS medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till fem
(5) kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och
avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom
kårens verksamhetsområde
Johan Heder, StuFF, föreslår att fastställa SFS medlemsavgift för
verksamhetsåret 2017/2018 till sex (6) kronor per helårsstudent inom
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat
till heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.
Cecilia Svennberg, Chalmers studentkår, föreslår att
fastställa SFS medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till fem och
femtio (5,5) kronor per helårsstudent inom utbildningen på grundnivå
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och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom
kårens verksamhetsområde.
SFS styrelse föreslår att fastställa SFS preliminära medlemsavgift för
verksamhetsåret 2018/2019 till sju och femtio (7,5) kronor per
helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt
doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens
verksamhetsområde.
Cecilia Svennberg, Chalmers studentkår föreslår att fastställa SFS
medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 preliminärt till sex (6)
kronor per helårsstudent inom utbildningen på grundnivå och avancerad
nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens
verksamhetsområde.
Patrik Henriksson, Linnéstudenterna föreslår att fastställa SFS
medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 preliminärt till fem och
femtio (5,5) kronor per helårsstudent inom utbildningen på grundnivå
och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom
kårens verksamhetsområde.
De fyra förslagen rörande 2017/2018, respektive de tre förslagen rörande
2018/2019, ställdes emot varandra genom Schultzemetoden.
Beslut
att fastställa SFS medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till fem
och femtio (5,5) kronor per helårsstudent inom utbildningen på
grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till
heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.
att fastställa SFS medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019
preliminärt till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildningen
på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till
heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.
Följande deltagare reserverade sig mot beslutet:
Gefle Studentkår (Emma Thiede, Linda Igglund, Ina Thulin, Elin
Westrin och Fredrika Wolff),
Jönköpings studentkår (Louise Issal, Toni Johansson, Jimmie
Kjellberg, Adam Vifors),
Kristianstads Studentkår (Kristoffer Pynnönen och Alexander
Persson),
LundaEkonomerna (Louise Söderqvist, Måns Claeson, Ida Nilros
och Charlie Widenfors),
Mälardalens studentkår (Joel Lindsten, Nathalie Johansson, Dania
Mehho och Alexandra Ringström),
Stockholms universitets studentkår (Anton Jägare, Sarah Aldenstig,
Christian Bratt, Helen Eyice, Paloma Halén Román, Linnea
Kleiner, Jessica Liander, Monika Lionaite, Martina Smith,
Catarina Svensson, Henric Södergren, Stefanie Tagesson och
Adam Valli Löfgren), samt
SöderS – Södertörns högskolas studentkår (Ella Sundström, Helene
Prohorenko, Adam Söderberg och Oskar Wiik).
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Se även Bilaga 5c: Reservation (ang. medlemsavgift).

18. Proposition 3: SFS Ekonomiska ramar
2017/2018
Angelica Fors, SFS styrelse, föreslår att fastställa SFS ekonomiska

ramar 2017/2018 enligt följande:
Ekonomiska ramar 2017–2018, Alla siffror är i tusentals kronor

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Statsbidrag
Summa

1419
4281
6087

Verksamhetskostnader
Kansli
Medlemsaktiviteter
SFSFUM
Presidiet
Styrelsen
Internationell verksamhet
Doktorandkommittén
Valberedningen
Kvalitetskommittén
Summa

-3910,6
-166
-135
-1215,5
-291,4
-330
-17
-50
-10
-6125,5

RESULTAT

-425,5

Navid Haddad, Chalmers studentkår föreslår att
fastställa SFS rambudget för verksamhetsåret 2017/18 enligt följande:
Ekonomiska ramar 2017-2018, Alla siffror är i tusentals kronor
Intäkter
Medlemsavgifter
Statsbidrag

1419
4281

Utgifter
Kansli
3889,44
Medlemsaktiviteter
60,5
SFSFUM
131
Presidiet
1184,1
Styrelses
280,4
Internationella kommitten330
Doktorandkommitten
17
Valberedningen
50
Kvalitets kommitten
10
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Resultat

-252,44

Beslut

Linn Davidsson, StuFF, föreslår att fastställa SFS ekonomiska
ramar 2017/2018 enligt följande:
Ekonomiska ramar 2017–2018, Alla siffror är i tusentals kronor
Intäkter
Medlemsavgift:
Statsbidrag:
SUMMA:

1419
4281
5700

Utgifter
Kansli:
Medlemsaktiviter:
SFSFUM:
Presidiet:
Styrelses:
Internationella kommitten:
Doktorandkommitten:
Valberedningen:
Kvalitetskommitén:
SUMMA:

3798,44
123
135
1184,1
280,4
300
34
50
10
5897,94

Resultat:

-214,94

Beslut
att avslå Angelica Fors förslag.
att avslå Navid Haddads förslag.
att bifalla Linn Davidssons förslag

Vide Richter, Tekniska högskolans, studentkår föreslår att
utgiftsposten "doktorandkommittén" ändras till "-34" tkr i ekonomiska
ramarna för verksamhetsåret 2017-2018.
Vice Richters yrkande lades innan den ekonomiska ramen hade
fastställts. Eftersom det följer av Linn Davidssons förslag förklarades det
bifallet utan separat omröstning.

19. Proposition 1: SFS verksamhet 2017/2018
Följande förslag avser styrelsens proposition SFS Verksamhet
2017/2018. Propositionen med de beslutade ändringarna återfinns i
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Bilaga 4: Bilaga till protokoll – SFS Verksamhet 2017/2018,
styrelsens proposition med fullmäktiges beslutade ändringar.
SFS styrelse föreslår att under kap 1.3, första stycket, lägga till
meningen: "Organisationen ska även ta fram en ny fokusfråga som ska
antas på fullmäktige 2018".
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
Saida Kolmie, Uppsala studentkår, föreslår att i kap 2.1, andra
stycket, ändra första punkten i stycket från
"Medlemsaktiviteter i form av SFS medlemsmöten och SFS Kickoff"
till
"Medlemsaktiviteter i form av SFS medlemsmöte, ett under
höstterminen och ett under vårterminen."
Beslut
att bifalla Saida Kolmies förslag.
Caroline Sundberg, SFS styrelse, föreslår att under 2.1 Långsiktigt
påverkansarbete ändra ordet "höstmingel" till “mingel” (kap 2.1, andra
stycket).
Beslut
att bifalla Styrelsens förslag.
Thea Johansson, Consensus, föreslår att under punkten 2.1
Långsiktigt påverkansarbete (kap 2.1, andra stycket) lägga till punkten
“Studentbudget för att uppmärksamma studenters ekonomiska
situation”.
Beslut
att avslå Thea Johanssons förslag.
Caroline Sundberg, Styrelsen föreslår att under 4.1 Förutsättningar
för akademin stryka (sista stycket:) “Pedagogik
Lärande är kärnan i varje students resa genom högre utbildning. Vikten
av högskolepedagogik och studentcentrerat lärande ska
uppmärksammas och erkännas som en självklar del i högre utbildning.
Akademins förutsättningar att utveckla högskolepedagogiken måste
förbättras och förväntningarna på akademin höjas.”
Beslut
att avslå Caroline Sundbergs förslag.
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Caroline Sundberg, Styrelsen föreslår att i kap 4.2, första stycket,
stryka “Särskilt utsatta är de som flytt från krig- och konfliktområden.
Därför behöver SFS belysa och vara drivande i frågor som gäller
studieavgifter, långa ledtider för validering och bedömning av reell
kompetens. Dessutom bör tillgången till stipendier för särskilt utsatta
grupper förbättras.”
Beslut
att bifalla Caroline Sundbergs förslag.
Thea Johansson, Consensus föreslår att under punkten 4.2
Förutsättningar för studier ändra andra stycket från:
“För de studenter som är antagna till utbildning på grund och
avancerad nivå går ekonomin knappt ihop samtidigt som
grundsyftet med studiemedelssystemet är att verka rekryterande
till studier och bidra till ett högt utbildningsdeltagande. Dessutom
är möjligheten till sjukskrivning idag kopplad till studiemedlet och
täcker därför enbart de studenter som har sökt och fått beviljat
studiemedel. Det går inte heller att vara sjukskriven på deltid,
vilket kan försvåra återgång till studier. Studenter som beviljats
studiemedel har idag 30 dagars karenstid. Det är helt sjukt.
återgång till studier. Studenter som beviljats studiemedel har idag
30 dagars karenstid. Det är helt sjukt.”
till:
""För de studenter som är antagna till utbildning på grund och
avancerad nivå går ekonomin knappt ihop samtidigt som
grundsyftet med studiemedelssystemet är att verka rekryterande
till studier och bidra till ett högt utbildningsdeltagande. Ett stort
problem är de dolda kostnader som uppstår i samband med studier.
Dessutom är möjligheten till sjukskrivning idag kopplad till
studiemedlet och täcker därför enbart de studenter som har sökt
och fått beviljat studiemedel. Det går inte heller att vara
sjukskriven på deltid, vilket kan försvåra återgång till studier.
Studenter som beviljats studiemedel har idag 30 dagars karenstid.
Det är helt sjukt."
Beslut
att bifalla Thea Johanssons förslag.
Caroline Sundberg, Styrelsen föreslår att under 4.2 Förutsättningar
för studier, femte stycket, stryka “SFS ska vara drivande i frågan om ett
öppet kunskapssamhälle där högre utbildning är tillgänglig för alla.
Primärt fokus ska ligga på smidigare migrationsprocesser, avskaffande
av studieavgifter och utökade stipendieprogram för särskilt utsatta
studenter.”
Beslut
att bifalla Caroline Sundbergs förslag.
Gustav Sundell, Uppsala Studentkår föreslår att ändra de två
första meningarna i kap 4.2, andra stycket, från:
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Ett led i omorganiseringen är att renodla de olika roller och mandat
som finns i SFS organisation. Det måste vara tydligt vilka
befogenheter och vilket ansvar som hör till olika roller och
organisatoriska enheter. Och så vidare
till :
Ett led i omorganiseringen är att renodla de olika roller och mandat
som finns i SFS organisation. Det måste vara tydligt vilka
befogenheter och vilket ansvar som hör till olika roller och
organisatoriska enheter, särskilt avseende doktorander.
Beslut
att bifalla Gustav Sundells förslag
Håkan Bernhardsson, Göta Studentkår, föreslår att
i sista meningen i kapitel 4.3, tredje stycket, lägga till "eller ytterligare
se över möjliga utgiftsminskningar."
Beslut
att bifalla Håkan Bernhardssons förslag.
Hanna Järpedal, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola,
föreslår att i punkt 4.3 Förutsättningar för SFS, femte stycket (En
långsiktigt hållbar organisation), ändra
"SFS ska utveckla organisationen ytterligare för att främja arbete
inom kärnverksamheten."
till:
"SFS ska utveckla organisationen ytterligare för att främja arbete
inom kärnverksamheten, en del i att uppnå detta är att fortsätta
arbetet med förankring för att skapa förutsättningar för kårerna att
ytterligare påverka organisationen digitalt."
Beslut
att bifalla Hanna Järpedals förslag.
Jacob Adamowicz, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
föreslår att i punkt 4.3 Förutsättningar för SFS lägga till i slutet av
femte stycket (En långsiktigt hållbar organisation): ”En del i att uppnå
detta är att fortsätta arbetet med förankring och skapa förutsättningar
för kårerna att påverka organisationen.”
Beslut
att avslå Jacob Adamowicz förslag.
Jacob Adamowicz, Teknologkåren vid Lunds Tekniska högskola,
föreslår att i punkt 4.3 Förutsättningar för SFS organisation lägga till
ett nytt stycke efter det sista: “Internationalisering av SFS: SFS ska bli
mer tillgängligt för de icke-svensktalande studenter som organisationen
representerar.”
Beslut
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att avslå Jacob Adamowicz förslag.
Kaisa Ilona Karppinen, Studentkåren Malmö, föreslår att
lägga till ett nytt stycke i slutet av kapitel 4.3, med rubrik: “En
tillgänglig digital miljö”, med texten:
"För att SFS ska vara en ännu mer inkluderande organisation, ska
SFS arbeta för att skapa en tillgänglig engelskspråkig digital miljö
för icke svenskspråkiga studenter.”
Student Union Malmö proposes to add a new paragraph at the end of
chapter 4.3, with the headline: "An available digital environment", with
the following text:
"In order for SFS to be an even more inclusive organisation, SFS
will work to create an accessible English-language digital
environment for non-Swedish speaking students."
Beslut
att avslå Kajsa Ilona Karppinens förslag.
Gustav Sundell, Uppsala Studentkår, föreslår att Lägg till ett nytt
stycke i slutet av kapitel 4.3, med rubriken "En långsiktig strategi för
doktoranders utbildning" och
"SFS ska formulera hur doktoranders utbildning ska utvecklas
samt främja organiseringen av doktorander runtom i Sverige. Som
led i detta ska SFS synliggöra och inkludera Doktorandkommittén i
den nationella och organisationsinterna påverkansarbetet."
som brödtext efter rubriken.
Beslut
att avslå Gustav Sundells förslag.
Mötespresidiet föreslår att anta dokumentet SFS Verksamhet
2017/2018 med de beslutade ändringarna.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.

20. Proposition 4: SFS stadga
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 1 kap 1 § enligt följande:
1 § Syfte och identitet
Mom. 1
SFS syfte är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata
medlemskårernas och studenternas intresse.
Mom. 2
SFS är en frivillig sammanslutning av studentkårer vid statliga
svenska universitet och högskolor och lärosäten som drivs av en
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enskild huvudman, ett landsting eller en kommun som staten ingått
avtal med
Mom. 3
SFS är en spetsig påverkansorganisation som driver studenters frågor
gentemot beslutsfattare, makthavare och andra nationella och
internationella aktörer. SFS är en stark och proaktiv organisation som
är drivande i frågor som rör förutsättningar för högre studier och
förutsättningar för akademin.
Mom. 4
SFS ska också stödja medlemskårerna genom att tillhandahålla
mötesplatser och plattformar, samt verka som en kunskapsresurs.
Amanda Green, Karlstads studentkår, föreslår att anta ett nytt 1 kap 1 §
enligt följande:
1 § Syfte och identitet
Mom. 1
SFS syfte är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata
medlemskårernas och studenternas intresse.
Mom. 2
SFS är en frivillig sammanslutning av studentkårer vid statliga
svenska universitet och högskolor och lärosäten som drivs av en
enskild huvudman, ett landsting eller en kommun som staten ingått
avtal med
Mom. 3
SFS ska också stödja medlemskårerna genom att tillhandahålla
mötesplatser och plattformar, samt verka som en kunskapsresurs.
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag
att bifalla Amanda Greens förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 1 kap 3 § enligt följande:
3 § Medlemskap
Mom. 1
En kår i enlighet med 1 § mom. 1 kan bli medlem i SFS om den har en
organisation och en verksamhet som i allt väsentligt präglas av de
värderingar som anges i 2 §.
Mom. 2
Beslutet att ansöka om medlemskap i SFS ska vara fattat av den
ansökande kårens högsta beslutande organ.
Mom. 3
Beslut om att bevilja en kår medlemskap i SFS fattas av fullmäktige.
Mom. 4
Om en kår omfattar både högskolestudenter och andra studenter, kan
den del av kåren som omfattar högskolestudenter bli medlem i SFS.
En förutsättning är dock att den aktuella delen omfattar kårens
samtliga högskolestudenter.
Gustav Sundell, Uppsala studentkår, föreslår att anta ett nytt 1 kap 3 §
enligt följande:
3 § Medlemskap
Mom. 1
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En kår i enlighet med 1 § mom. 2 kan bli medlem i SFS om den har en
organisation och en verksamhet som i allt väsentligt präglas av de
värderingar som anges i 2 §.
Mom. 2
Beslutet att ansöka om medlemskap i SFS ska vara fattat av den
ansökande kårens högsta beslutande organ.
Mom. 3
Beslut om att bevilja en kår medlemskap i SFS fattas av fullmäktige.
Mom. 4
Om en kår omfattar både högskolestudenter och andra studenter, kan
den del av kåren som omfattar högskolestudenter bli medlem i SFS.
En förutsättning är dock att den aktuella delen omfattar kårens
samtliga högskolestudenter.
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag.
att bifalla Gustav Sundells förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 1 kap 4 § enligt följande:
4 § Interimistiskt medlemskap
Mom. 1
Om styrelsen bedömer att en inkommen medlemskapsansökan bör
beviljas, kan styrelsen bevilja interimistiskt medlemskap för tiden
fram till dess ansökan behandlas av fullmäktige. Det interimistiska
medlemskapet är tillfälligt och kan endast beviljas till en kår som
ansökt om fullvärdigt medlemskap.
Mom. 2
En kår med interimistiskt medlemskap har samma rättigheter och
skyldigheter som vanliga medlemskårer. Ett interimistiskt
medlemskap medför dock inte rätt till representation i fullmäktige.
Mom. 3
Styrelsen kan besluta att en kår med interimistiskt medlemskap ska
betala delvis nedsatt medlemsavgift.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 1 kap 5 § enligt följande:
5 § Utträde
Mom. 1
En medlemskår har rätt att träda ur SFS.
Mom. 2
Anmälan om utträde ska behandlas av SFS fullmäktige. Fullmäktige
kontrolleraratt anmälan beslutats i medlemskårens högsta beslutande
organ och att den inkommit till fullmäktige i enlighet med reglerna om
förslag till fullmäktige i 12 § kap. 2 i denna stadga.
Mom. 3
Oavsett när utträde sker, upphör inte skyldigheten att betala
medlemsavgift förrän sex månader efter det att utträdesanmälan
inkom till SFS.
Beslut
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att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 1 kap 7 § enligt följande:
7 § Representerade studenter
Mom. 1
Med en medlemskårs antal representerade studenter avses i denna
stadga hur många
 Helårsstudenter på grund- och avancerad nivå och
 Doktorander
som, omräknade till heltidsekvivalent, finns inom kårens
verksamhetsområde.
Mom. 2
Beräkning görs utifrån
 Vilka verksamhetsområden kåren hade den 1 januari
innevarande år och
 Studentantalet inom kårens verksamhetsområden under det
förrförra kalenderåret.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 1 kap 8 § enligt följande:
8 § Medlemsavgift
Mom. 1
Medlemskårerna ska betala en medlemsavgift till SFS.
Mom. 2
Medlemsavgiften ska baseras på varje medlemskårs antal
representerade studenter. Kårerna ska betala samma avgift per
representerad student.
Mom. 3
Medlemsavgiftens storlek beslutas av fullmäktige. Medlemsavgiften
skall fastslås för kommande verksamhetsår, samt beslutas preliminärt
för det därpå följande verksamhetsåret.
Hanne Göransson, Halmstad studentkår, föreslår att anta ett nytt
1 kap 8 § enligt följande:
8 § Medlemsavgift
Mom. 1
Medlemskårerna ska betala en medlemsavgift till SFS.
Mom. 2
Medlemsavgiften ska baseras på varje medlemskårs antal
representerade studenter. Kårerna ska betala samma avgift per
representerad student.
Mom. 3
Medlemsavgiftens storlek beslutas av fullmäktige. Medlemsavgiften
ska fastslås för kommande verksamhetsår, samt beslutas preliminärt
för det därpå följande verksamhetsåret.
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag.
att bifalla Hanne Göranssons förslag.
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SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 1 kap 9 § enligt följande:
9 § Verksamhets- och räkenskapsår
Mom. 1
SFS verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 1 kap 10 § enligt följande:
10 § Firmateckning
Mom. 1
SFS firma tecknas av styrelsen.
Mom. 2
Rätten att teckna SFS firma kan också delegeras av styrelsen.
Gustav Sundell, Uppsala Studentkår, föreslår att anta ett nytt 1 kap 10 §
enligt följande:
10 § Firmateckning
Mom. 1
SFS firma tecknas av styrelsen eller delegeras av styrelsen till
presidiet och anställda på SFS kansli.
Mom. 2
Tecknandet av SFS firma ska alltid ske två i förening.
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag.
att bifalla Gustav Sundells förslag.
Tommy Borovac, Studentkåren i Skövde, föreslår att lägga till i kap 1 en
§11 Budget, "mom. 1 SFS budget beslutas av fullmäktige. Budgeten avser
ekonomiska riktlinjer för organisationen. Styrelsen får besluta om avvikelser
från budget. Sådana avvikelser ska motiveras i handlingar till nästa
fullmäktige".
Beslut
Att avslå Tommy Borovacs förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 2 kap 2 § enligt följande:
2 § Fullmäktiges frågor
Mom. 1
Utöver de frågor som anges på annan plats i stadgan, ska följande
beslutas om av fullmäktige.
 Verksamhetsplan för SFS.
 Ekonomiska ramar för SFS.
 Medlemskap för SFS i andra organisationer.
 Fastställande av bokslut.
 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det senast
avslutade verksamhetsåret.
Mom. 2
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Även i frågor som enligt stadgan ska beslutas om av fullmäktige kan
fullmäktige delegera beslutanderätten till ett annat organ. Det gäller
dock inte beslut om upplösning eller stadgeändring.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 2 kap 8 § enligt följande:
8 § Beslut
Mom. 1
Omröstning i fullmäktige ska ske öppet. Vid personval ska dock
omröstning ske slutet om något ombud begär det.
Mom. 2
Fullmäktiges beslut fattas, om inte annat anges i stadgan, med enkel
majoritet, med vilket avses mer än hälften av de avgivna rösterna.
Mom. 3
Vid lika röstetal kan fullmäktige välja att göra om omröstningen
senare under sammanträdet. Annars fattas beslut genom lottning.
Mom. 4
Fullmäktige får bara fatta beslut i frågor som utlysts på det sätt som
föreskrivs i stadgan.
Fullmäktige får dock med 5/6 majoritet besluta att beslut ska få fattas
i en fråga som inte utlysts på det sätt som föreskrivs i stadgan. Så får
emellertid inte ske om frågan avser en enskild medlemskår, eller
person, som inte är närvarande eller som motsätter sig att beslut
fattas på sammanträdet.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 2 kap 9 § enligt följande:
9 § Jäv
Mom. 1
En styrelseledamot får inte som ombud till fullmäktige delta i beslut
om sin egen ansvarsfrihet.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 2 kap 10 § enligt följande:
10 § Protokoll
Mom. 1
I protokollet från fullmäktige ska åtminstone följande nedtecknas.
 Beslut.
 Lagda yrkanden.
 Protokollsanteckningar och reservationer.
Mom. 2
Protokollet ska justeras av sammanträdets sekreterare,
sammanträdets ordförande(n) och två personer som sammanträdet
utsett till justerare.
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Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 2 kap 12 § enligt följande:
12 § Fullmäktiges ordinarie sammanträde
Mom. 1
Fullmäktige ska varje år ha ett ordinarie sammanträde.
Mom. 2
Sammanträdet ska hållas tidigast den 15 april och senast 15 maj.
Mom. 3
Sammanträdet sammankallas av styrelsen.
Mom. 4
Sammanträdet ska ske genom att ombuden sammanträffas fysiskt.
Mom. 5
Till sammanträdet får varje medlemskår skicka högst så många
ombud som erhålls av formeln (1+Kårens antal mandat/2), avrundat
uppåt till närmsta heltal. Styrelsen fastställer resultatet av denna
beräkning.
Mom. 6
Motion och interpellation till sammanträdet får lämnas av
 Medlemskår,
 Grupp om minst tio medlemmar i medlemskår
 Doktorandkommittén
Mom. 7
Förberedelserna inför sammanträdet ska ske enligt följande tidsplan.
 Senast den 15 januari ska sändas ut
o Kallelse,
o Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
o Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår, samt
o Nomineringsanmodan från valberedningen.
 Senast den 31 januari ska medlemskårerna rapportera sitt
antal representerade studenter.
 Senast den 15 februari ska styrelsen meddela
mandatfördelning och antalet ombud varje kår får skicka.
 Senast åtta veckor före sammanträdet ska propositionerna
sändas ut.
 Senast fem veckor före sammanträdet ska följande ha inkommit
till styrelsen.
o Motioner.
o Interpellationer.
o Ansökningar om medlemskap i SFS.
o Anmälningar om utträde ur SFS. #stycke45
 Senast två veckor före sammanträdet ska sändas ut
o Förslag på dagordning,
o Motioner och styrelsens motionssvar,
o Interpellationer och styrelsens interpellationssvar,
o Underlaget från valberedningen,
o Tillkommande nomineringar,
o Ansökningar om medlemskap i SFS,
o Anmälningar om utträden ur SFS samt
o Övriga fullmäktigehandlingar.
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Klara Bladh, StuFF, föreslår att anta ett nytt 2 kap 12 § enligt följande:
12 § Fullmäktiges ordinarie sammanträde
Mom. 1
Fullmäktige ska varje år ha ett ordinarie sammanträde.
Mom. 2
Sammanträdet ska hållas tidigast den 15 april och senast 15 maj.
Mom. 3
Sammanträdet sammankallas av styrelsen.
Mom. 4
Sammanträdet ska ske genom att ombuden sammanträffas fysiskt.
Mom. 5
Till sammanträdet får varje medlemskår skicka högst så många
ombud som erhålls av formeln (1+Kårens antal mandat/2), avrundat
uppåt till närmsta heltal. Styrelsen fastställer resultatet av denna
beräkning.
Mom. 6
Motion och interpellation till sammanträdet får lämnas av
 Medlemskår,
 Grupp om minst tio medlemmar i medlemskår
 Doktorandkommittén
Mom. 7
Förberedelserna inför sammanträdet ska ske enligt följande tidsplan.
 Senast den 15 januari ska sändas ut
o Kallelse,
o Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
o Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår, samt
o Nomineringsanmodan från valberedningen.
 Senast den 31 oktober ska medlemskårerna rapportera sitt
antal representerade studenter.
 Senast den 15 december ska styrelsen meddela
mandatfördelning och antalet ombud varje kår får skicka.
 Senast åtta veckor före sammanträdet ska propositionerna
sändas ut.
 Senast fem veckor före sammanträdet ska följande ha inkommit
till styrelsen.
o Motioner.
o Interpellationer.
o Ansökningar om medlemskap i SFS.
o Anmälningar om utträde ur SFS. #stycke45
 Senast två veckor före sammanträdet ska sändas ut
o Förslag på dagordning,
o Motioner och styrelsens motionssvar,
o Interpellationer och styrelsens interpellationssvar,
o Underlaget från valberedningen,
o Tillkommande nomineringar,
o Ansökningar om medlemskap i SFS,
o Anmälningar om utträden ur SFS samt
o Övriga fullmäktigehandlingar.
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag.
att bifalla Klara Bladhs förslag.
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SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 3 kap 1 § enligt följande:
1 § Organ och uppdrag som fullmäktige ska utse
Mom. 1
På fullmäktiges ordinarie sammanträde ska följande organ och
förtroendeposter utses.
 Styrelse, varav en ordförande och en vice ordförande väljs
separat.
 Valberedning.
 En auktoriserad revisor och en ersättare för denne.
 Två verksamhetsrevisorer och två rangordnade ersättare.
 Doktorandkommitté, varav en ordförande väljs separat.
Mom. 2
För styrelsens ledamöter, doktorandkommittén och valberedningen
kan fullmäktige fastställa om en rangordnad ersättarlista.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 3 kap 2 § enligt följande:
2 § Mandattid
Mom. 1
Mandattiden för ordförande och vice ordförande för styrelsen är de två
kommande verksamhetsåren.
Mom. 2
Mandattiden för övriga förtroendevalda som anges i §1 är det
kommande verksamhetsåret.
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 3 kap 3 § enligt följande:
3 § Valbarhet
Mom. 1
Den som nominerats i enlighet med 4 § är valbar till de organ och
förtroendeuppdrag som anges i 1 §.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 3 kap 5 § enligt följande:
5 § Entledigande
Mom. 1
 Om en av de förtroendevalda som anges i § 1 så begär, ska denne
entledigas från sitt uppdrag av styrelsen.
Mom. 2
 Om SFS ordförande entledigas tillförordnas vice ordförande i dess
ställe.
Mom. 3
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Om SFS vice ordförande entledigas kan styrelsen tillförordna en ny
vice ordförande inom sig. Valet ska beredas av valberedningen.
Mom. 4
 Om ledamot i styrelsen, doktorandkommittén eller valberedningen
entledigas inträder ersättare enligt ersättningslista, om sådan
finns.
Mom. 5
Om förtroendevald entledigas utan att ersättare kan inträda avgör
styrelsen om extra fullmäktigesammanträde ska sammankallas för att
genomföra fyllnadsval. I följande situationer är dock styrelsen skyldig
att göra det.
 Om antalet ledamöter i styrelsen, doktorandkommittén eller
valberedningen understiger hälften av det antal som enligt
stadgan ska väljas.
 Om ingen auktoriserad revisor återstår.
 Om ingen verksamhetsrevisor återstår
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 4 kap 1 § enligt följande:
1 § Styrelsens uppgifter
Mom. 1
Styrelsen ansvarar inför fullmäktige för SFS verksamhet, organisation
och förvaltning.
Mom. 2
Styrelsen bereder fullmäktiges beslut, med undantag för de frågor som
enligt stadgan bereds av valberedning eller revisorer
Wilma Alveus, Studentkåren i Borås, föreslår att anta ett nytt 4 kap 1 §
enligt följande:
1 § Styrelsens uppgifter
Mom. 1
Styrelsen ansvarar inför fullmäktige för SFS verksamhet, organisation
och förvaltning.
Mom. 2
Styrelsen bereder fullmäktiges beslut, med undantag för de frågor som
enligt stadgan bereds av valberedning eller revisorer.
Mom. 3
Styrelsen ska ha en arbetsordning som reglerar hur styrelsen inbördes
strukturerar sitt arbete.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
att avslå Wilma Alveus förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 4 kap 2 § enligt följande:
2 § Styrelsens storlek
Mom. 1
Styrelsen ska bestå av 11 ledamöter, inräknat ordförande och vice
ordförande.
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Alexander Duarte Tsegai, Örebro studentkår, föreslår att anta ett nytt 4
kap 2 § enligt nedan
2 § Styrelsens sammansättning
Mom. 1
Styrelsen ska bestå av 11 ledamöter, inräknat ordförande och vice
ordförande.
Mom. 2
En plats i styrelsen ska reserveras för en doktorand. Om den
reserverade platsen är vakant kan den fyllas av första person i
ersättarlistan.
Beslut
att avslå styrelsens förslag.
att bifalla Alexander Duarte Tsegais förslag.
Jacob Adamowics, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola,
föreslår att anta ett nytt 4 kap 3 § enligt följande:
3 § Kallelse m.m.
Mom. 1
Följande har rätt att kalla till styrelsemöte.
 Ordföranden.
 Minst fem av styrelsens ledamöter.
 Revisor.
Mom. 2
Kallelse till styrelsens sammanträde ska sändas ut minst två veckor
före sammanträdet.
Mom. 3
Om en styrelseledamot anmäler en fråga minst tio dagar före
sammanträdet, ska denna tas upp på dagordningen.
Mom. 4
Dagordningen och övriga handlingar ska sändas ut minst en vecka före
sammanträdet.
Mom. 5
Kallelse och handlingar ska sändas till samtliga som enligt 4 § har
närvarorätt på mötet. Handlingarna ska också hållas tillgängliga för
medlemskårerna.
Mom. 6
Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger, med två tredjedels (2/3)
majoritet av avgivna giltiga röster, besluta att en handling gällande
personärenden eller avtal ska vara belagd med sekretess. Endast
revisorerna har då, utöver styrelsen, en stadgefäst rätt att ta del av
den. När en handling av särskilt känslig karaktär ska beläggas med
sekretess ska verksamhetsrevisorerna lämna en notering om deras syn
ifall åtgärden var lämplig. Undantaget från kravet att lämna en
notering är handlingar gällande avtal och personärenden.
Vide Richter, Tekniska högskolans studentkår, föreslår att anta ett nytt
4 kap 3 § enligt följande:
3 § Kallelse m.m.
Mom. 1
Följande har rätt att kalla till styrelsemöte.
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Ordföranden.
Minst fem av styrelsens ledamöter.
Revisor.

Mom. 2
Kallelse till styrelsens sammanträde ska sändas ut minst två veckor
före sammanträdet.
Mom. 3
Om en styrelseledamot anmäler en fråga minst tio dagar före
sammanträdet, ska denna tas upp på dagordningen.
Mom. 4
Dagordningen och övriga handlingar ska sändas ut minst en vecka före
sammanträdet.
Mom. 5
Kallelse och handlingar ska sändas till samtliga som enligt 4 § har
närvarorätt på mötet. Handlingarna ska också hållas tillgängliga för
medlemskårerna.
Mom. 6
Styrelsen kan med ett enhälligt beslut sekretessbelägga en handling.
Styrelsen ska då alltid i generella ordalag motivera varför handlingen
behöver sekretessbeläggas. Endast revisorerna har utöver styrelsen
rätt att ta del av handlingen. När en handling av särskilt känslig
karaktär ska beläggas med sekretess ska verksamhetsrevisorerna
lämna en notering om deras syn ifall åtgärden var lämplig.
Undantaget från kravet att lämna en notering är handlingar gällande
avtal och personärenden.
Beslut
att avslå Jacob Adamowics förslag.
att bifalla Vide Richters förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 4 kap 6 § enligt följande:
6 § Beslut
Mom. 1
Omröstning i styrelsen ska ske öppet. Vid personval kan dock
omröstning ske slutet.
Mom. 2
Styrelsens beslut fattas, om inte annat anges i stadgan, med enkel
majoritet. Med det avses mer än hälften av avgivna giltiga röster.
Mom. 3
Vid lika röstetal gäller följande.
 SFS ordförande har utslagsröst.
 Om SFS ordförande inte är närvarande, vinner det alternativ
som vice ordförande förespråkar.
Mom. 4
Vid lika röstetal i personval avgör i stället lotten.
Mom. 5
Styrelsen får endast fatta beslut i frågor som utlysts på det sätt som
föreskrivs i stadgan. Dock får beslut fattas i fråga som inte utlysts
enligt stadgan, om styrelsen i konsensus beslutar att så ska se
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
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Hanne Göransson, Halmstad Studentkår, föreslår att
i 4 kap. 7 § 2 mom. stryka
"Protokollet ska justeras av sammanträdets sekreterare och av minst en
ledamot som styrelsen utsett till justerare"
till förmån för:
"Protokollet ska justeras av sammanträdets ordförande, sammanträdets
sekreterare samt minst en ledamot som styrelsen utsett till justerare"
Beslut
att bifalla Hanne Göranssons förslag.
SFS styrelse föreslår att stryka hela kapitel 5 Doktorandkommittén
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 6 kap 1 § enligt följande:
1 § Valberedningens uppgift
Mom. 1
Valberedningen ska bereda samtliga val som görs av fullmäktige,
förutom valen av mötesfunktionärer och valberedning.
Mom. 2
Valberedningens förslag ska i största möjliga mån spegla
studentpopulationens sammansättning. Därför ska aspekter såsom
geografi, könsidentitet, ämnesorientering, utbildningsnivå samt
kårstorlek beaktas. Valberedningen ska också beakta behovet av
kontinuitet inom SFS.
Gustav Sundell, Uppsala Studentkår, föreslår att anta ett nytt 6 kap 1 §
enligt följande:
1 § Valberedningens uppgift
Mom. 1
Valberedningen ska bereda samtliga val som görs av fullmäktige,
förutom valen av mötesfunktionärer och valberedning.
Mom. 2
Valberedningens förslag ska i största möjliga mån spegla
studentpopulationens sammansättning. Därför ska aspekter såsom
geografi, könsidentitet, ämnesorientering, utbildningsnivå samt
kårstorlek beaktas.
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag.
att bifalla Gustav Sundells förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 6 kap 2 § enligt följande:
2 § Valberedningens storlek
Mom. 1
Valberedningen ska bestå av femledamöter.
Beslut
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att avslå SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 8 kap Reglering av kommittéer, arbetsoch referensgrupper under styrelsen, innan nuvarande 8 kap Tolkning av
stadgan, enligt följande:
8 kap. Reglering av kommittéer, arbets- och referensgrupper under
styrelsen
1§ Styrelsens ansvar
Mom. 1
SFS styrelse har befogenhet att skapa de kommittéer, arbets- och
referensgrupper som de anser behövs för SFS verksamhet.
Mom. 2
Grupper som styrelsen skapar ska ha tydliga mandat och gränser för
sina befogenheter. Ansvaret för att dessa skapas ligger på styrelsen i
samband med att en grupp tillkommer.
Mom. 3
Varje grupp ska ha en arbetsordning som reglerar hur gruppen
inbördes strukturerar sitt arbete. Styrelsen får delegera till gruppen
själv att skapa sin egen arbetsordning om styrelsen anser det som
mest lämpligt.
2§ Upplösning
Mom. 1
En tillsatt grupp upplöses när deras mandat gått ut eller efter
styrelsebeslut om dess upplösande.
3 § Närvaro- och yttranderätt
Mom. 1
En representant från styrelsen har närvaro- och yttranderätt på
tillsatta gruppers sammanträden.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att anta ett nytt 9 kap. Tolkning av stadgan, innan
nuvarande 9 kap. Upplösning, enligt följande:
9 kap. Tolkning av stadgan
1 § Tolkningsföreträde
Mom. 1
Vid ärenden om stadgetolkning på SFS fullmäktige tolkas stadgan av
fullmäktigesammanträdets ordförande och sekreterare i förening med
verksamhetsrevisor. Om ärenden är av principiell betydelse avgörs en
sådan tolkning av fullmäktige om fullmäktige begär det.
Mom. 2
Vid ärenden gällande stadgetolkning mellan
fullmäktigesammanträden tolkas stadgan av styrelsen i samråd med
verksamhetsrevisor.
Mom. 3
Om stadgan förekommer i översatt version har den svenska stadgan
tolkningsföreträde.
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Gustav Sundell, Uppsala Studentkår, föreslår att anta ett nytt 9 kap.
Tolkning av stadgan, innan nuvarande 9 kap. Upplösning, enligt följande:
9 kap. Tolkning av stadgan
1 § Tolkningsföreträde
Mom.1
Vid ärenden om stadgetolkning under SFS fullmäktige tolkas stadgan
av fullmäktigesammanträdets ordförande och sekreterare i förening
med verksamhetsrevisor. På begäran från fullmäkige har fullmäktige
rätt att tolka stadgan.
Mom. 2
Vid ärenden gällande stadgetolkning mellan
fullmäktigesammanträden tolkas stadgan av styrelsen i förening med
verksamhetsrevisor.
Mom. 3
Om stadgan förekommer i översatt version har den svenska stadgan
tolkningsföreträde.
Beslut
att avslå SFS styrelses förslag.
att bifalla Gustav Sundells förslag.
Tomas Romson, Tekniska högskolans studentkår, föreslår
att ändra namn på (enligt tidigare numrering) 9 kap 2 § till "Redaktionella
ändringar"
samt
att stryka "dock inte stadgan" från 9 kap 2 § 1 mom.
Beslut
att bifalla Tomas Romsons förslag.
SFS styrelse föreslår att konsekvensändra numreringen av kapitel och
moment i stadgan efter fattade beslut om innehåll.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att efter innehållsförteckningen lägga till lydelsen
“Antagen av SFS fullmäktige 2014, reviderad av SFS fullmäktige 2017, träder i
kraft den 1 januari 2018.”
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att stadgeändringar gjorda under SFS fullmäktige 2017
träder i kraft den 1 januari 2018.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
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21. Proposition 5: Indragande av SFS identitet
och långsiktiga utvecklingsområden
SFS styrelse föreslår att “SFS identitet och långsiktiga utvecklingsområden
(O11-9/1415)” dras in.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

22. Proposition 6: SFS syn på högskolans
finansiering
SFS styrelse föreslår att lägga till meningen “Ersättningsbelopp ska därför
baseras på lärosätets beräkning av kostnad för utbildningen.” i SFS syn på
högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning, Dnr: O11-6/1516, 5.2
i stycke 2 som sista mening.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
SFS styrelse föreslår att under Dokumenthistorik lägga till lydelsen
“kompletterat på SFS fullmäktige 2017” under lydelsen “Kompletterat på SFS
fullmäktige 2016”.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.
Jacob Adamowicz, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola,
föreslår att i SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och
antagning i 1.1. under Syfte ändra meningen "Dokumentet behandlar
dimensionerings- och tillträdesfrågor ur ett nationellt perspektiv" till
"Dokumentet behandlar dimensionerings- och tillträdesfrågor samt högre
utbildnings finansiering ur ett nationellt perspektiv"
Beslut
att bifalla Jacob Adamowicz förslag.
Martin Holmer, Uppsala studentkår, föreslår att lägga till meningarna
“För att ytterligare motverka urholkningen av resurser till högre utbildning bör
statliga bolag och myndigheter vars främsta syfte är att tillhandahålla varor och
tjänster till lärosäten primärt göra det som en service för att underlätta
lärosätenas verksamhet. Detta innebär att de inte ska få göra oskäligt överskott
på sagda tillhandahavanden.” i SFS syn på högskolans omfattning, utbud,
finansiering och antagning, Dnr: O11- 6/1516, 5.2 i stycke 5 som sista mening.
Beslut
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att bifalla Martin Holmers förslag.
Ida Lunga, Lunds naturvetarkår, föreslår att i 6.2 efter: ”För att uppfattas
som legitim ska urvalssystemet vara konkurrensbaserat och utgå från
studenters meriter.” lägga till: ”Separata antagningskvoter för avgiftsbelagda
studenter är något som SFS ställer sig starkt emot.”
Beslut
att bifalla Ida Lungas förslag.
Madeleine Lehander, Corpus medicum, föreslår
att i “SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och
antagning” i stycke 5.1 nulägesanalys sista stycket ändra meningen
“Lärosätenas uppdrag styrs inte bara genom regleringsbreven, utan
också genom de lagar och regler som påverkar högre utbildning”
till
“Lärosätenas uppdrag styrs inte bara genom regleringsbreven, utan
också genom de lagar, regler och avtal som påverkar högre utbildning”
samt
att i stycke 5.2 ställningstaganden innan stycket om forskarutbildningen
lägga till “De utbildningar eller annan verksamhet universitetet bedriver
som finansieras med offentliga medel utöver det reguljära
resurstilldelningssystemet måste också beaktas och får, precis som annan
utbildning, ej bli lidande av förändringar i resurstilldelningssystemet.
Utbildning som sker i samarbete med externa aktörer får inte leda till
urholkning av utbildningsmedel.
Beslut
att bifalla Madeleine Lehanders förslag.
SFS styrelse föreslår att fastslå dokumentet SFS syn på högskolans
omfattning, utbud, finansiering och antagning med beslutade ändringar.
Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

23. Proposition 7: Arrangör av SFS medlemsmöte
höst 2017
SFS styrelse föreslår att utse Studentkåren i Borås till arrangör för SFS
medlemsmöte höst 2017.
Beslut
att utse Studentkåren i Borås till arrangör för SFS medlemsmöte höst
2017.
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24. Övriga motioner
Håkan Bernhardsson, Göta Studentkår, föreslår att under rubriken
“Investeringsstöd” i 4.2 “Förutsättningar för byggande” i SFS bostadspolitiska
ställningstagande stryka:
“Investeringsstödet måste dock utformas så att det är långsiktigt och förut
sägbart”
till förmån för:
“Investeringsstödet måste dock utformas så att det är långsiktigt,
förutsägbart och skapar incitament till att tillskapa fler billiga hyresrätter
och bostäder för studenter”.
Beslut
att bifalla Håkan Bernhardssons förslag.
Tom Edoff, Dalarna studentkår, föreslår att § 4.4, hemresor, i ”policy för
SFS heltidsarvoderade presidium” inte får utnyttjas under verksamhetsåret
2017/2018.
Beslut
att avslå Tom Edoffs förslag.
En protokollsanteckning inkom, signerad av:
Dalarnas Studentkår (Tom Edoff, Alexandra Andersson, Hans
Sundell och Matilda wallgrem),
Blekinge Studentkår (Albin Nilsson, Karin Persson och Marika
Blad),
Gotlands Studentkår Rindi (Robin Langelius, Micaela Janatuinen
och Tom von Sydow),
Halmstad Studentkår (Alfred Gotemark, Erika Anderzén, Hanne
Göransson och Sandra Sandberg),
Studentkåren i Östersund (Hampus Grönvall och Linus Theorell),
Studentkåren vid Högskolan Väst (Christoffer Olofsson och
Kristoffer Gustafsson),
Studentkåren i Skövde (Markus Niemi och Tommy Borovac),
Kristianstad Studentkår (Kristoffer Pynnönen och Alexander
Persson),
Mälardalens studentkår (Joel Lindsten, Nathalie Johansson, Dania
Mehho och Alexandra Ringström),
SöderS (Ella Sundström, Helene Prohorenko, Adam Söderberg och
Oskar Wiik),
Gefle Studentkår (Emma Thiede, Linda Igglund, Ina Thulin, Elin
Westrin och Fredrika Wolff), samt
Jönköping Studentkår (Louise Issal, Toni Johansson, Jimmie
Kjellberg och Adam Vifors).
Se även Bilaga 5d: Protokollsanteckning (ang. övrigt-hemresor).
Sandra Sandberg, Halmstad Studentkår, föreslår att SFS styrelse ska
presentera resultatrapporter i uppställning enligt årsredovisningslagen.
Beslut
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att bifalla Sandra Sandbergs förslag.

24.1. Ändra från forskarstuderande till doktorander
(överallt)
Uppsala studentkår föreslår att på alla ställen i SFS styrdokument där det
står “forskarstuderande” eller böjningar av detta ordet byta det till “doktorand”
eller motsvarande böjningsform.
Beslut
att bifalla Uppsala studentkårs förslag.

24.2. Litet k i kunskapssamhället
Uppsala studentkår föreslår att i alla SFS styrdokument där ordet
“Kunskapssamhället” (eller olika böjningsformer av det ordet) förekommer ska
ändras till “kunskapssamhället” (eller olika böjningsformer av det ordet).
Beslut
att bifalla Uppsala studentkårs förslag.

24.3. Vision: En studentkår 2020–2025
Punkten öppnades för diskussion men lämnades obehandlad.

24.4. Översyn av SFS samlade åsiktsdokument
Punkten öppnades för diskussion men lämnades obehandlad.

24.5. Ny verksamhetsplan 2018/2019
Anton Jägare, Stockholms universitets studentkår, föreslår att SFS
styrelse gör en genomsyn av verksamhetsplanens upplägg med syfte att till
fullmäktige 2018 föreslå en verksamhetsplan som i större utsträckning
innehåller konkreta, mätbara och uppföljbara mål kopplade till samtliga
åtaganden som omnämns i verksamhetsplanen.
Beslut
att bifalla Anton Jägares förslag.

42 av 44

TeamEngine Document E-Sign ID: 677C344F-661E-4941-83F4-117C0DE9453E. Page 42 of 67.

TeamEngine E-Signing

24.6. Ändringar i SFS bostadspolitiska
ställningstaganden
24.6.i. Motion 1
Håkan Bernhardsson, Göta studentkår, föreslår att stryka andra stycket
under 2.1 “Boende för studenter eller studentbostäder?” i SFS bostadspolitiska
ställningstagande.
Beslut
att avslå Håkan Bernhardssons förslag.

24.6.ii. Motion 2
Håkan Bernhardsson, Göta studentkår, föreslår att stryka första
meningen i tredje stycket under 2.1 “Boende för studenter eller
studentbostäder?” i SFS bostadspolitiska ställningstagande.
Beslut
att avslå Håkan Bernhardssons förslag.

24.6.iii. Motion 3
Håkan Bernhardsson, Göta studentkår, föreslår att stryka fjärde stycket
under 2.1 “Boende för studenter eller studentbostäder?” i SFS bostadspolitiska
ställningstagande.
Beslut
att avslå Håkan Bernhardssons förslag.

24.6.iv. Motion 4
Punkten lämnades obehandlad.

24.6.v. Motion 5
Håkan Bernhardsson, Göta studentkår, föreslår att under 4.2
“Förutsättningar för byggande” i SFS bostadspolitiska ställningstagande lägga
till ett nytt stycke enligt nedan:
“MARKPOLITIK
Bostadsförsörjningsansvaret i Sverige är kommunalt. Samtidigt innehar
Sveriges kommuner väldigt mycket mark som de kan låta bebygga och
ställa långtgåendekrav på bostadsinnehåll och kategori. Detta instrument
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har en mycket stor potential att tillskapa särskilt fler studentbostäder.
Sveriges kommuner behöver upplåta mer mark till studentbostäder och
upplåta marken till rimliga priser för att minska hyreskostnaderna.”
Beslut
att avslå Håkan Bernhardssons förslag.

25. Mötets avslutande
Mötespresidiet uppdrog åt Charlotta Tjärdahl att avsluta mötet.
Charlotta Tjärdahl förklarade mötet avslutat den 14 maj klockan 16.05.

Detta protokoll, med åtta bilagor (1–4, 5a–d), signeras elektroniskt av:
Sekreterare:
Dan Li
Kajsa Sköld
Marcus Åhagen
Sebastian Lagunas Rosén
Justeringspersoner:
Oskar Wiik
Jack Senften
Rebecca Ingsmy
Sara Bergh
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Bilaga 2: Revisionsberättelse
Revisionsberättelse 2015/2016
Härmed får SFS verksamhetsrevisorer Kajsa Sköld och Tobias Olausson avlägga rapport om
den revision som genomförts av verksamheterna inom SFS för verksamhetsåret 2015/2016.

Om revisionen
Verksamhetsrevisionen har framförallt riktat in sig på att granska styrelsens arbete. Samtal har
även förts med SFS Valberedning och SFS Doktorandkommittés ordförande. Utöver det har vi
haft kontakt med styrelsen, främst presidiet, kontinuerligt under året. Att närvara på samtliga
möten på SFS och att löpande granska allt arbete som görs inom organisationen uppfattar
inte verksamhetsrevisorerna som vare sig möjligt eller nödvändigt. Med detta sagt reserverar
sig vi oss för att eventuella frågor av mindre vikt kan ha undgått vår granskning.
Det kan vara värt att nämna att det ligger i revisionens natur att mestadels ta upp avvikelser från
den förväntade gången, detta kan ge intrycket att saker och ting är sämre än de är. Vi därför
bara påpeka att verksamheten i stort fungerar mycket bra.

Om verksamheten
Verksamhetsplanen och verkligheten
Vi ser det inte som meningsfullt att upprepa vad styrelsen skriver kring arbetet med
verksamhetsplanen, det framgår tydligt i verksamhetsberättelsen. Ur revisionssynpunkt är det
intressanta att styrelsen har arbetat med de frågor som fullmäktige ålagt dem, och även de
frågor som dyker upp från olika håll i politiken. Vi ser särskilt positivt på arbetet med förankring
inom organisationen.

De förlorade protokollen
Efter verksamhetsårets slut har det saknats två protokoll, det ena var protokollet från SFS
fullmäktige, det andra från ett styrelsemöte 12 maj, precis innan SFS fullmäktige. Båda mötena
protokollfördes av en tidigare anställd på SFS kansli som lämnade sin tjänst utan att färdigställa
protokollen. Protokollet från SFS fullmäktige har gått att återskapa via VoteIT, dock är det andra
protokollet helt enkelt förlorat. Det är aldrig bra när beslut inte kan hänföras till de möten där de
togs, men som tur är var detta möte inte särskilt beslutsfyllt, och det är ganska svårt att klandra
styrelsen i det här fallet. Styrelsen har skrivit en redogörelse för mötet i sin
verksamhetsberättelse, och en av revisorerna även var närvarande vid mötet. Detta plus det
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faktum att något faktiskt protokoll inte går att uppbringa, gör att vi anser att styrelsen har gjort
vad de kan för att dokumentera mötet.
När vi ändå pratar om protokoll så önskar revisorerna för framtiden att tagna per capsulambeslut fortsättningsvis skrivs ut och sparas med övriga protokoll, så att de kan spåras precis
som övriga styrelsebeslut.

Styrelsen
SFS styrelse leder SFS arbete, och ansvarar inför SFS fullmäktige för verksamheten,
organisationen och förvaltningen. Det är av stor vikt att styrelsen dels klarar av att fatta de
beslut som krävs, och dels att individerna i styrelsen fungerar tillsammans. Under 2015/16 har
båda dessa förutsättningar varit uppfyllda, och vi menar att styrelsen tagit dels sitt ansvar och
dels bestått av kompetenta individer väl införstådda i vad uppdraget inneburit.
Det är värt att notera att två av styrelsens medlemmar entledigades från sina uppdrag i förtid,
båda av personliga skäl.

Medlemskap i LSU
Under hösten diskuterade styrelsen frågan om huruvida SFS borde söka medlemskap i LSU
(Sveriges ungdomsorganisationer). Styrelsens syn var att SFS borde bli medlemmar i LSU, och
fattade beslut i frågan per capsulam, vilket administrerades av den ena revisorn (Tobias).
Varken styrelsen eller revisorerna reflekterade då över det faktum att styrelsen inte hade
mandat att fatta beslut om SFS medlemskap i andra organisationer. Detta påpekades för
revisorerna av SFS ordförande först senare, och eftersom beslutet därmed inte var giltigt kunde
ansökan om medlemskap dras tillbaka från LSU. Frågan lyftes istället till SFS fullmäktige, som
är den instans som har rätt att fatta sådana beslut.

Doktorandkommitténs ordförande
Doktorandkommitténs (DK) ordförande var under hösten i USA som en del i sin
forskarutbildning. Eftersom DKs ordförande sitter i styrelsen innebar det att denne inte deltog i
styrelsemötena under hösten, och vår syn på detta är att det är problematiskt, då DKs
ordförande är den naturliga länken mellan styrelsen och DK, och med den kopplingen följer
mycket av insikten i forskarutbildningsfrågor. Vår bedömning är att det trots detta fungerat bra i
såväl DK som styrelsen i dessa frågor.
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Om organisationen
Kanslichefen och kansliet
I och med att SFS rekryterade en ny kanslichef så lades mycket arbete och energi på att arbeta
med nya rutiner, främst vad gäller ekonomi och styrning. Vår uppfattning är att arbetet med
detta varit gott och viktigt. Detta kan låta som något helt naturligt, och det borde det naturligtvis
vara, men då det tar energi från styrelsen som annars kunde lagts på annat arbete, är det värt
att tas upp här.

Fullmäktige
SFS fullmäktige löpte på i relativt vanlig ordning. Ur revisionssynvinkel finns det egentligen två
områden som är värda att ta upp, det ena är valet till valberedningen, det andra rör
protokollsanteckningar.

Val till valberedningen
Valet till valberedningen är det enda val som alltid sker med valsedlar, och är förmodligen därför
det enda val där det förekommer en del krångligheter, och i år var inget undantag. Valet gick på
alla sätt bra, men den mänskliga faktorn hos såväl delegater och valnämnd ställde till det i två
fall; det första var en nominerad vars efternamn på vissa valsedlar skrevs Blomgren och på
vissa skrevs Blomberg. Eftersom detta är två olika namn och endast det ena namnet tillhörde
en nominerad person, innebar detta att de röster med “fel” efternamn blev ogiltiga. Enkla stavfel
i rösterna släpptes dock igenom (typ qvist/kvist).
I Göta studentkårs delegation fanns två delegater med liknande namn (den ena hade Thor som
förnamn, den andra Thor som efternamn). När den ena av dessa avlade sina röster, bockades
tyvärr båda av, vilket innebar att den andra av dessa redan var avprickad när hen skulle avge
sin röst. Detta löstes genom att tillfälligt avbryta röstningen, räkna antalet inkomna röster,
jämföra med antalet förväntade inkomna röster, och vi kunde då konstatera att endast den ena
av delegaterna hade röstat, och den andra fick då avge sina röster.
I största allmänhet är det svårt för valnämnden och revisorerna att hantera röster som inte följer
den förväntade strukturen, men som rent tekniskt inte var ogiltiga. Vi har föreslagit tidigare, och
står fast vid, att alla röster som inte följer “valnämndens instruktioner” borde resultera i ogiltig
röst.

Protokollsanteckningar
Det är värt att notera att protokollsanteckningar är oreglerade i fullmäktiges arbetsordning. Det
gör att sådana situationer i praktiken får hanteras av mötespresidiet.
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Stadgan och fullmäktiges arbetsordning
Det får ses som anmärkningsvärt att SFS stadga inte reviderats vid de två senaste SFS
fullmäktige, med tanke på att den innan dess reviderats i princip varje år sedan 1999. Det är en
styrka i en organisation att ha styrdokument som är så stabila att all energi kan läggas på
verksamheten istället, ändå finns det ur vår synvinkel en del brister i den nuvarande stadgan. Vi
har framfört dessa brister till styrelsen som dock inte ansåg dem vara tillräckligt stora för att lyfta
hela stadgan för revidering, vilket ju i praktiken blir effekten av att föreslå några små ändringar.

Slutsats
Vår samlade bedömning av verksamhetsåret 2015/2016 är att styrelsen har arbetat i enlighet
med SFS stadga och verksamhetsplan samt övriga av fullmäktige fattade beslut.
Med bakgrund av ovanstående vill vi föreslå fullmäktige att
bevilja SFS styrelse för 2015/2016 ansvarsfrihet.

Trollhättan och Göteborg, 2017-01-12

Kajsa Sköld och Tobias Olausson
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P1

Handläggare: Styrelsen

Datum: 2017-02-19

Dnr: O412-1/1617

Bilaga 4 – Bilaga till protokoll: SFS
Verksamhet 2017/2018, styrelsens
proposition med fullmäktiges beslutade
ändringar.
Borttagna stycken överstrukna. Tillagda stycken kursiverade. Slutnoter
anger vem som har föreslagit ändringarna.

1. Inledning
Detta dokument är antaget av SFS Fullmäktige 2017 och utgör grunden
för SFS arbete under verksamhetsåret 2017/2018. Dokumentet är
vägledande för SFS förtroendevalda och kansli.
SFS ska vara en spetsig nationell påverkansorganisation.
Påverkansarbetet behöver stabiliseras och nå kontinuitet för att skapa
den långsiktighet som är avgörande för att behålla positionen som en
viktig politisk aktör. För att kunna påverka en relativt långsam politisk
process finns ett behov av ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt
för hela organisationen när verksamheten planeras.
För att tydliggöra under vilka förutsättningar och ramar SFS bedriver
verksamhet krävs en översikt över vad som ingår i organisationens
verksamhet. Därför ingår all verksamhet i dokumentet SFS
Verksamhet.

1.1

Struktur och beslutsordning

SFS Verksamhet 2017/2018 utgör fullmäktiges uppdrag till SFS styrelse.
Fullmäktiges verksamhetsuppdrag består av tre delar: återkommande
verksamhet, fokusfråga och ettårig verksamhet.

Proposition 1: SFS Verksamhet 2017/2018

Dnr: O412-1/1617
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Uppdelningen syftar till att tydliggöra hur SFS verksamhet är
strukturerad för att göra det lättare för SFS medlemskårer att påverka.
Den återkommande verksamheten tillsammans med fokusfråga utgör 75
% av SFS verksamhet. Den ettåriga verksamheten utgör 25 % av SFS
verksamhet.

1.2

Återkommande verksamhet

Återkommande verksamhet tydliggörs genom en struktur där det
långsiktiga påverkansarbetet, samt den verksamhet som styrs av
stadgan presenteras i en egen del.
En stor och viktig del av den återkommande verksamheten är
kommunikationen av SFS ställning i politiska frågor och resultaten som
den löpande verksamheten ger upphov till, både internt och externt. SFS
olika kommittéer är exempel på viktiga delar av SFS verksamhet inom
sina respektive områden.

1.3

Fokusfråga

Fokusfrågan utgår från en form med treårig cykel så att arbetet med
fokusfrågan kan planeras långsiktigt. Att ha en tydlig form för
fokusfrågan är en del i arbetet för en mer långsiktig organisation. Det
innebär att fullmäktige 2016 antog en fokusfråga som blev en del av SFS
verksamhet under tre år framöver, där två år nu återstår. Till
fullmäktige 2017 innehåller, enligt plan, inte SFS verksamhet ett förslag
till ny fokusfråga (se dokument SFS Verksamhet 16/17, Dnr: O11-7/1617).
Under verksamhetsåret 2017/2018 kommer organisationen arbeta vidare
med de politiska ambitioner gällande fokusfrågan Resurser till högre
utbildning som fullmäktige 2016 beslutade. Organisationen ska även ta
fram en ny fokusfråga som ska antas på fullmäktige 2018.1

1.4 Ettårig verksamhet
Ettårig verksamhet är strukturerad under tre områden: förutsättningar
för akademin, förutsättningar för studier och förutsättningar för SFS.
Respektive område innehåller en beskrivning av vad SFS ska prioritera,
och följs av politiska ambitioner i punktform för SFS arbete under det
kommande året.
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2. Återkommande verksamhet
En stor del av den verksamhet som SFS bedriver under året är av en
återkommande karaktär, för att SFS ska behålla en roll som central
politisk aktör och för att påverkansarbetet ska bli långsiktigt och
präglas av kontinuitet.
SFS kommittéer arbetar med aktiviteter som ingår i deras respektive
verksamhetsområden. Verksamhetsmässigt erhåller de alla stöd i
relation till planerat arbete och budgetposter. Verksamhetsåret
2017/2018 planeras tre kommittéer finnas i organisationen: SFS
Doktorandkommitté, SFS DK, SFS internationella kommitté, Komit och
SFS kvalitetskommitté, SQC (se styrelsehandling från styrelsemöte 07,
17–19 januari 2017 Dnr: O44-106/1617).

2.1 Långsiktigt påverkansarbete
Det är viktigt att påverkansarbetet präglas av en stabilitet, vilket till
stor del åstadkoms genom återkommande aktiviteter. Relationer och
igenkänning behöver underhållas och stärkas med relevanta interna och
externa aktörer.
Nedan listas för verksamheten återkommande aktiviteter som syftar till
att skapa påverkansmöjligheter över tid:











Medlemsaktiviteter i form av SFS medlemsmöten och SFS
Kick-offMedlemsaktiviteter i form av SFS medlemsmöte, ett
under höstterminen och ett under vårterminen.2
Bostadsrapport
Budgetkommentarer på regeringens höstbudget och
vårändringsbudget
Höstmingelmingel3 med tema som anknyter till det aktuella
påverkansarbetet
Remisser, utredningar och underlag
Omvärldsbevakning
Förberedelser inför och deltagande under Almedalsveckan
Konferenser och besök som främjar påverkansarbetet
Årets studentstad

2.2 Verksamhet styrd av stadgan
Viktiga delar av SFS Verksamhet är styrda av stadgan och kan inte
prioriteras bort eller kompromissas med. Exempel på det är möten som
SFS enligt stadgan ska genomföra eller verksamhet i organ som enligt
stadgan ska finnas.
Den stadgade verksamheten kräver ett gediget arbete i förberedelser,
genomförande och efterarbete. En stark struktur och ordentligt arbete
runt den stadgade verksamheten är av särskild vikt eftersom den är
grundläggande för organisationens demokrati. SFS stadgade organ och
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funktioner (fullmäktige, styrelse, valberedning och
verksamhetsrevisorer) ska därför erhållas verksamhetsmässigt stöd och
struktur för att bedriva sin verksamhet.

2.3 Organisatorisk verksamhet
Återkommande behöver SFS bedriva organisatorisk verksamhet. I detta
ingår arbete med ekonomi, både löpande och genom arbete med
planering och bokslut. För att verksamheten ska fungera organisatoriskt
krävs även administrativt arbete, exempelvis genom ärendehantering
och administrativt stöd. För en fungerande organisation bedrivs även
verksamhet gällande processer, ledning och personal.

3. Fokusfråga - Resurser till högre utbildning
3.1 Bakgrund
SFSFUM2016 fattade beslut om att anta en treårig fokusfråga:
“Resurser till högre utbildning” (se dokument SFS Verksamhet 16/17,
Dnr: O11-7/1617). Nu går fokusfrågan in på sitt andra år och SFS
kommer därför att fortsätta bedriva påverkansarbete inom ramarna för
de politiska ambitioner som fullmäktige beslutade om år 2016.
De av fullmäktige 2016 fastslagna politiska ambitionerna för
fokusfrågan är:
Skapa en bred opinion
SFS ska arbeta för en bredare opinion inom frågan, och gemensamt med
andra aktörer lyfta upp och diskutera högskolans resursbrist och dess
tänkbara lösningar. Genom att informera om den resursbrist och
resursurholkning som sker inom den högre utbildningen samt om hur
systemet kring resurstilldelning frångås och uppluckras så ska SFS
verka för en ökad samhällelig förståelse för vikten av ett kvalitativt
resurstilldelningssystem.
Reform av resurstilldelningssystemet
SFS ska arbeta för att det omgående tillsätts en utredning för att få till
stånd ett system för resurstilldelning som möjliggör kvalitativ högre
utbildning inom alla utbildningsområden.
Studenters lärande i centrum – inte genomströmning
SFS ska arbeta för att ersättningsbeloppen inte ska baseras på
helårsprestationer utan ska vara baserade på studentens deltagande.
Stoppa urholkningen av resurser till högre utbildning
SFS ska arbeta för att reformera systemet för uppräkning av per
capitatilldelningen så att lärosätena som kvalitetsdrivande
utbildningsinstitutioner får ersättningar som motsvarar de faktiska
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kostnaderna och inte drabbas av besparingsinsatser likt exempelvis
produktivitetskravet.

4. SFS Ettåriga verksamhet
I högskolelagens fjärde kapitel föreskrivs att en studentkår ska ha som
huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningar för studier vid högskolan (9 §, Lag
2009:766). På motsvarande sätt är SFS syfte att genom påverkansarbete
företräda och tillvarata medlemskårernas och studenternas intresse på
den nationella och internationella arenan. Utöver det påverkansarbete
som görs för att utveckla högre utbildning och förbättra förutsättningar
för studier, beskrivs även det arbete som ska fokuseras på för att skapa
en mer hållbar organisation.
En genomgående prioritering utifrån den ettåriga verksamheten är ett
mer aktivt påverkansarbete gentemot riksdagspartierna inför valet
hösten 2018 (se Riktlinjer för SFS förhållningssätt till
Sverigedemokraterna, Dnr: O11-15/1415).

4.1 Förutsättningar för akademin
Likt den grundläggande uppgift studentkårer lokalt har för att bevaka
och utveckla utbildning, bör SFS, som nationell företrädare, vara en
aktiv aktör för att stärka och höja kvaliteten i den högre utbildningen på
såväl ett nationellt som internationellt plan. En prioritering i detta
arbete är att skapa förutsättningar för akademin att på bästa sätt
upprätthålla och utveckla utbildningens kvalitet.
Det faktiska ansvaret för att utbildningen håller hög kvalitet ligger hos
lärosätena, men på nationell nivå skapas förutsättningarna.
Granskningar görs för att kontrollera att kvaliteten är hög och utvecklas
kontinuerligt. Under 2017 införs ett nytt kvalitetssäkringssystem i
Sverige, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar
både befintlig kvalitet och högskolornas arbete med kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling. Systemet och dess granskningar ska göras i linje
med ESG, det vill säga standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring
inom det europeiska området för högre utbildning (Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.). Likt tidigare spelar SFS en stor
roll i säkerställandet av en stark studentrepresentation i de planerade
granskningarna såväl som främjande av engagemang inom
kvalitetsfrågor.
Förutsättningar för studerande att bedriva ett kvalitativt och oberoende
studentinflytande skiljer sig mellan såväl utbildningsnivå som lärosäten.
Särskilt forskarstuderande möter utmaningar när det kommer till rätten
av representation. Det gäller representation på det egna lärosätet och
även nationella representationsuppdrag. En samsyn och ett åtagande
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krävs från lärosätenas och de politiska aktörernas sida för att
studentinflytande ska ses som en självklar rätt även för
forskarstuderande.
Den mediala diskursen gällande kvalitet i högre utbildning utgörs ofta
av vetenskapligt ogrundade utspel och politiska mål kring annat än
faktisk utbildningskvalitet. Parallellt med den mediala diskursen och
tankesmedjornas tyckande och tänkande, blir det allt viktigare att SFS
vidhåller och utvecklar sin roll för att nyansera debatten och tillföra SFS
perspektiv. SFS roll är att uppmärksamma viktiga behov av
förändringar och lösningar för att säkerställa att alla får utbildning som
håller hög kvalitet.
SFS ska därför under verksamhetsåret 2017/2018 koncentrera sitt
politiska fokus inom förutsättningar för akademin på:
Höjd kvalitet i högre utbildning
Det nationella kvalitetssäkringsarbetet främjar en höjd kvalitet inom all
högre utbildning, och SFS ska ta en aktiv roll i arbetet med systemet och
de kommande granskningarna. Vidare måste samtliga studenters
förutsättningar för att utöva studentinflytande och medverka stärkas.
Pedagogik
Lärande är kärnan i varje students resa genom högre utbildning. Vikten
av högskolepedagogik och studentcentrerat lärande ska
uppmärksammas och erkännas som en självklar del i högre utbildning.
Akademins förutsättningar att utveckla högskolepedagogiken måste
förbättras och förväntningarna på akademin höjas.

4.2 Förutsättningar för studier
SFS verkar för en öppen och jämlik högskola för alla. Alla ska ha
möjligheten att påbörja och slutföra en utbildning oavsett kön,
könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning eller ålder. Inte heller socioekonomisk bakgrund,
nationalitet eller familjesituation ska påverka en individs möjlighet att
studera. Hinder som begränsar individers möjlighet att söka sig till och
genomgå högre utbildning behöver undanröjas. Särskilt utsatta är de
som flytt från krig- och konfliktområden. Därför behöver SFS belysa och
vara drivande i frågor som gäller studieavgifter, långa ledtider för
validering och bedömning av reell kompetens. Dessutom bör tillgången
till stipendier för särskilt utsatta grupper förbättras.4
För de studenter som är antagna till utbildning på grund och avancerad
nivå går ekonomin knappt ihop samtidigt som grundsyftet med
studiemedelssystemet är att verka rekryterande till studier och bidra till
ett högt utbildningsdeltagande. Dessutom är möjligheten till
sjukskrivning idag kopplad till studiemedlet och täcker därför enbart de
studenter som har sökt och fått beviljat studiemedel. Det går inte heller
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att vara sjukskriven på deltid, vilket kan försvåra återgång till studier.
Studenter som beviljats studiemedel har idag 30 dagars karenstid. Det
är helt sjukt.För de studenter som är antagna till utbildning på grund
och avancerad nivå går ekonomin knappt ihop samtidigt som grundsyftet
med studiemedelssystemet är att verka rekryterande till studier och bidra
till ett högt utbildningsdeltagande. Ett stort problem är de dolda
kostnader som uppstår i samband med studier. Dessutom är möjligheten
till sjukskrivning idag kopplad till studiemedlet och täcker därför enbart
de studenter som har sökt och fått beviljat studiemedel. Det går inte
heller att vara sjukskriven på deltid, vilket kan försvåra återgång till
studier. Studenter som beviljats studiemedel har idag 30 dagars
karenstid. Det är helt sjukt.5
SFS vill att alla forskarstuderande i Sverige ska ha trygga villkor,
oavsett finansieringsform. En stor del av forskarstuderandes
ekonomiska trygghet och sociala skyddsnät är i dagsläget kopplat till en
finansieringsform som inte täcker in samtliga forskarstuderande. De
forskarstuderande som saknar anställning eller hör hemma vid ett
annat lärosäte faller lätt mellan stolarna och ges sämre villkor.
SFS ska därför under verksamhetsåret 2017/2018 koncentrera sitt
politiska fokus inom förutsättningar för studier på:
Ett öppet kunskapssamhälle
SFS ska vara drivande i frågan om ett öppet kunskapssamhälle där
högre utbildning är tillgänglig för alla. Primärt fokus ska ligga på
smidigare migrationsprocesser, avskaffande av studieavgifter och
utökade stipendieprogram för särskilt utsatta studenter.6
Ökad trygghet
Trygghetssystem ska vara just en trygghet. Studenters ekonomiska
situation och sociala skyddsnät måste förbättras för att möjliggöra för
fler att påbörja, genomföra och avsluta en högre utbildning.

4.3 Förutsättningar för SFS
SFS ska vara en långsiktigt hållbar medlemsburen organisation. Det är
viktigt att det finns en tydlighet och en förutsägbarhet som bygger på en
gemensam syn på organisationen. För att det ska vara möjligt krävs en
reflektion kring de roller som finns i organisationen och en kontinuitet
som gör att rollen som studentkårernas nationella
påverkansorganisation stärks än mer. Därför har SFS under
verksamhetsåret 2016/2017 inlett en omorganisering av verksamheten.
En omorganisering tar och behöver ta tid, för att skapa en långsiktigt
hållbar organisation. Arbetet fortlöper under verksamhetsåret
2017/2018.
Ett led i omorganiseringen är att renodla de olika roller och mandat som
finns i SFS organisation. Det måste vara tydligt vilka befogenheter och
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vilket ansvar som hör till olika roller och organisatoriska enheter.Ett led
i omorganiseringen är att renodla de olika roller och mandat som finns i
SFS organisation. Det måste vara tydligt vilka befogenheter och vilket
ansvar som hör till olika roller och organisatoriska enheter, särskilt
avseende doktorander.7 Omorganiseringen är ett medel för att skapa en
hållbar organisation. I samband med detta har SFS avslutat sina
externa projekt för att fokusera på kärnverksamheten och därigenom
bättre uppfylla organisationens stadgade syfte. Därför behöver SFS
ekonomiska planering och förutsägbarhet anpassas till den organisation
som SFS nu går mot.
För att SFS ska vara en stark och hållbar organisation behöver de
ekonomiska förutsättningarna vara förutsägbara. I dagsläget är
ekonomin inte i balans, då den fram tills nu inte varit förutsägbar och
transparent. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna och
ytterligare utveckla verksamheten bör SFS sträva efter att, med SFS
syfte och ställningstaganden i fokus, öka sina intäkter från externa
parter eller ytterligare se över möjliga utgiftsminskningar.8
SFS ska därför under verksamhetsåret 2017/2018 när det kommer till
förutsättningar för organisationen fokusera på:

En långsiktigt hållbar organisation
SFS ska utveckla organisationen ytterligare för att främja arbete inom
kärnverksamheten.SFS ska utveckla organisationen ytterligare för att
främja arbete inom kärnverksamheten, en del i att uppnå detta är att
fortsätta arbetet med förankring för att skapa förutsättningar för kårerna
att ytterligare påverka organisationen digitalt.9
En långsiktigt hållbar ekonomi
SFS ekonomi ska stabiliseras och utvecklas för att bli långsiktigt hållbar
och därigenom trygga ett starkt och oberoende SFS.
1

SFS styrelse
Saida Kolmie, Uppsala studentkår
3
Caroline Sundberg, styrelsen
4
Caroline Sundberg, styrelsen
5
Thea Johansson, Consensus
6
Caroline Sundberg, styrelsen
7
Gustav Sundell, Uppsala Studentkår
8
Håkan Bernhardsson, Göta Studentkår
9
Hanna Järpedal, Teknologkåren vid LTH
2
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Bilaga 5a – Protokollsanteckning (ang.
Interpellation 6)
Interpellation gällande den ekonomiska hanteringen (Interpellation 6)
Vi underskrivare kan inte anse svaret på interpellationen för fullt tillfredsställande.
Angående vad som anfördes om SFS ekonomiska situation vid förra FUM hänvisar vi
till styrelsens proposition om ekonomiska ramar för 2016-2017, där styrelsen
hänvisade till att flera års plusresultat gjorde det rimligt att lägga fram ett
minusresultat.
Vi ser inte att styrelsen tillräckligt har besvarat hur och varför de mycket betydande
upplupna kostnaderna har uppkommit. Vi finner inte styrelsens svar på frågan om
SFS årsredovisning tillnärmelsevis tillfredsställande. Årsredovisningen är djupt
bristfällig och motsvarar inte vad som kan förväntas av en medlemsorganisation.
Underskrivare
Stockholms universitets studentkår
Anton Jägare, 197
Sarah Aldenstig, 198
Christian Bratt, 200
Helen Eyice, 201
Paloma Halén Román, 202
Linnea Kleiner, 203
Jessica Liander, 204
Monika Lionaite, 205
Martina Smith, 206
Catarina Svensson, 207
Henric Södergren, 208
Stefanie Tagesson, 209
Adam Valli Löfgren, 210
LundaEkonomerna
Louise Söderqvist, 176
Måns Claesson, 177
Ida Nilros, 178
Charlie Widenfors, 179
Chalmers
Cecilia Svennberg 105
Veronica Aspvall 106
Gustav Eriksson 107
Angelica Gylling 108
Navid Haddad 109
Oscar Holke 110
Lisa Winberg 112
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Bilaga 5b – Protokollsanteckning (ang.
Interpellation 7)
Interpellation om beslutsuppföljning (Interpellation 7)
Vi underskrivare kan inte anse svaret på interpellationen för fullt tillfredsställande. Vår
uppfattning att styrelsen alltför lättvindigt frångår fullmäktiges beslut kvarstår därmed.
Underskrivare
Stockholms universitets studentkår
Anton Jägare, 197
Sarah Aldenstig, 198
Christian Bratt, 200
Helen Eyice, 201
Paloma Halén Román, 202
Linnea Kleiner, 203
Jessica Liander, 204
Monika Lionaite, 205
Martina Smith, 206
Catarina Svensson, 207
Henric Södergren, 208
Stefanie Tagesson, 209
Adam Valli Löfgren, 210
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Bilaga 5c – Reservation (ang medlemsavgift)
Reservation mot beslut av medlemsavgift
Undertecknade reserverar sig mot besluten om SFS medlemsavgift, #P2_F-8 och #P2_F-9.
Som argumenterat, i både motioner, under åsiktstorg samt i plenum, har vi som enskilda
medlemskårer idag svårt att motivera den kostnad som medlemskap i SFS innebär. Likaså
finns det kårer som saknar de medlen som krävs för att stanna kvar eller träda in i SFS med
en högre medlemsavgift än den nuvarande 5 kr/HST. SFS ska vara en stark
påverkansorganisation och Sveriges samlade studentröst men med en ökad medlemsavgift
anser vi att så inte är fallet. Därmed tror vi inte på den linje som fullmäktige beslutat, alltså
att fastställa medlemsavgiften om 5,5 kr/HST för att öka resurserna, utan vi tror istället på att
omprioritera och omorganisera verksamheten. För i det fall en eller flera
medlemsorganisationer skulle begära utträde ur SFS medför det kraftigt minskade intäkter
jämfört med de, av fullmäktige, beslutade ekonomiska ramarna.
Trots argumentation och debatt kring medlemskap har inte vårt förslag att fastställa
kommande års medlemsavgift till 5 kr/HST hörsammats. Detta trots att ett antal
medlemskårer påtalat en brist på ekonomiska medel för att täcka för den beslutade
höjningen av medlemsavgiften. Bakomliggande finns att medlemskårerna dels redan satt
budget för kommande verksamhetsår, bristfällig förankring samt risk för urholkning för
medlemskårerna. Problematik har även lyfts kring SFS transparens kring deras ekonomi,
verksamhet och arbete.
Bakom denna reservation angående beslutet om medlemsavgift 2017/2018 och preliminär
medlemsavgift 2018/2019 står:
Gefle Studentkår
123 - Emma Thiede
124 - Linda Igglund
125 - Ina Thulin
126 - Elin Westrin
127 - Fredrika Wolff

185 - Nathalie Johansson
186 - Dania Mehho
187 - Alexandra Ringström

Jönköpings studentkår
150 - Louise Issal
151 - Toni Johansson
152 - Jimmie Kjellberg
153 - Adam Vifors
Kristianstads Studentkår
161 - Kristoffer Pynnönen
162 - Alexander Persson
LundaEkonomerna
176 - Louise Söderqvist
177 - Måns Claeson
178 - Ida Nilros
179 - Charlie Widenfors
Mälardalens studentkår
183 - Joel Lindsten

Stockholms universitets studentkår
197 - Anton Jägare
198 - Sarah Aldenstig
200 - Christian Bratt
201 - Helen Eyice
202 - Paloma Halén Román
203 - Linnea Kleiner
204 - Jessica Liander
205 - Monika Lionaite
206 - Martina Smith
207 - Catarina Svensson
208 - Henric Södergren
209 - Stefanie Tagesson
210 - Adam Valli Löfgren
SöderS
249 - Ella Sundström
251 - Helene Prohorenko
252 - Adam Söderberg
253 - Oskar Wiik
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Verified by Mobile BankID
2017-06-29 08:42 CEST

Sara Bergh
E-mail: sara.bergh@gota.gu.se
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
2017-06-30 10:20 CEST

Oskar Wiik
E-mail: oskarwiik@me.com
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
2017-07-03 18:10 CEST

Marcus Åhagen
E-mail: marcus.ahagen@gmail.com
Role: Mötessekreterare
Verified by Mobile BankID
2017-07-05 10:58 CEST

Dan Li
E-mail: dan.li@chalmers.se
Role: Mötessekreterare
Verified by Mobile BankID
2017-08-04 16:05 CEST

Rebecka Ingsmy
E-mail: rrebeckai@gmail.com
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
2017-08-09 19:51 CEST

Jack Senften
E-mail: jack.senften@gmail.com
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
2017-08-16 01:35 CEST
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