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1. Ordförande förklarar mötet öppnat
SFS Fullmäktige förklaras öppnat av SFS ordförande Charlotta Tjärdahl
den 27 april 2017 klockan 13.09 i Gävle.

2. Justering av röstlängden
SFS Styrelse föreslår att fastställa röstlängden, (se bilaga 1).
Beslut
att bifalla röstlängden.

3. Val av mötesordförande och
mötessekreterare
SFS Styrelse föreslår att välja Mimmi Garpebring och Jakob Bohman till
mötesordförande.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att välja Sebastian Lagunas Rosén och Susanne
Hellquist till mötessekreterare.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

4. Val av justeringspersoner
SFS Styrelse föreslår att fullmäktige tillämpar fri nominering till
justeringspersoner.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

Hampus Grönvall/Studentkåren i Östersund föreslår att välja Tommy
Borovac till justeringsperson.
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Mona Hagi/ Stockholmsuniversitets studentkår föreslår Martina Smith
till justeringsperson.
Simon Wallin/Studentkåren i Skövde föreslår Simon Wallin, SiS till
justeringsperson.
Hanna Thosteman/ Lunds Naturvetarkår föreslår Hanna Thosteman till
justeringsperson.
Beslut
att välja Tommy Borovac till justeringsperson.
att välja Martina Smith till justeringsperson.
att välja Simon Wallin till justeringsperson.
att välja Hanna Thosteman till justeringsperson.

5. Mötets behöriga utlysande
SFS Styrelse föreslår att mötet anses behörigt utlyst.
Beslut
att bifall styrelsens förslag.

6. Fastställande av föredragningslista
Dnr: O413-1/1718
SFS Styrelse föreslår att fullmäktige fastställer föredragningslistan i
enlighet med förslag, (se bilaga 2).
Beslut
att bifalla föredragningslistan.

7. Fullmäktiges arbetsordning
SFS Styrelse föreslår att fullmäktiges arbetsordning fastställs enligt
styrelsens förslag.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
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Mötespresidiet föreslår att fastställa ledamöterna i redaktionella
utskottet från SFS förtroendevalda organ enligt följande: Sebastian
Lagunas Rosén, mötessekreterare Sarah Aldenstig, styrelsen Johan
Wester, verksamhetrevisor.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.
Jacob Adamowicz/Styrelsen föreslår att ändra "Närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt vid fullmäktige åligger ombud, styrelse, doktorandkommitté,
valberedning och revisorer. SFS anställda har närvaro- och yttranderätt
(SFS stadga 6 §, Mom. 1 och 2). ”till”Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
vid fullmäktige åligger ombud, styrelse, doktorandkommitté,
valberedning, mötespresidiet och revisorer. SFS anställda har närvarooch yttranderätt (SFS stadga 6 §, Mom. 1 och 2).
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
Nora Myrne Widfors/ Göta Studentkår föreslår Edwin Fondén till
redaktionella utskottet.
Beslut
att välja Edwin Fondén till redaktionella utskottet.
Oskar Kindberg/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår
Jack Senften (SAM) till redaktionella utskottet från SFS medlemskårer.
Beslut
att välja Jack Senften till redaktionella utskottet.
Mötespresidiet föreslår att valet av revisorer och revisorsersättare sker
genom skotsk STV med hjälp av mötets digitala verktyg.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.

8. Inrättande av åsiktstorg
SFS Styrelse föreslår att fullmäktige inrättar diskussionsforum i form av
åsiktstorg.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
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9. Val av torgfunktionärer
SFS Styrelse föreslår att välja Emma Nilsson, Emma Parmér, Sara
Antonsson och Tobias Edwards till torgfunktionärer.
Beslut
att välja Emma Nilsson till torgfunktionär.
att välja Emma Parmér till torgfunktionär.
att välja Sara Antonsson till torg funktionär.
att välja Tobias Edwards till torg funktionär.

SFS Styrelse föreslår att välja styrelsen till torgfunktionärer.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

10. Inrättande av mötets former för
jämställdhet och tillgänglighet och val av
inkluderingsfunktionärer
SFS Styrelse att inkluderingsfunktionärerna under mötet ska arbeta med
att främja jämlikhet, tillgänglighet och inkludering enligt mötets former
för jämställdhet och tillgänglighet.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att välja Sofia Ritenius (StuFF) och Martina
Tallstrand (SöderS) till inkluderingsfunktionärer på SFS fullmäktige
2018
Beslut
att välja Sofia Ritenius till inkluderingsfunktionär.
att välja Martina Tallstrand till inkluderingsfunktionär.

11. Medlemsärenden
Sida 7 av 36

TeamEngine Document E-Sign ID: 77848B8A-CB5B-437A-B8BA-9ED36685445F. Page 7 of 48.

TeamEngine E-Signing

SFS Styrelse föreslår att SFS fullmäktige beviljar Mälardalens
studentkår utträde ur SFS.
Beslut
Att bifalla styrelsens förslag.

12. Interpellationer
SFS Styrelse föreslår att Interpellation 1 "Prop 2 #återkommande-stycke5" anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att Interpellation 2 "Interpellation: Ökning av
HÅS?" anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att Interpellation 3 "Årets studentstad & SFSFUM"
anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att Interpellation 4 "En spetsig
medlemsorganisation - ett motsatsförhållande?" anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att Interpellation 5 "Interpellation om
beslutsuppföljning" anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
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SFS Styrelse föreslår att Interpellation 6 "Driftkostnad för SFS IT-miljö"
anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att Interpellation 7 "Vilka kostnader uppkommer i
samband med att anordna SFS FUM?" anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att Interpellation 8 "Interpellation - Utbytet av
studenter i ett gränslöst kunskapssamhälle" anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att Interpellation 9 "Transparens mot
medlemskårerna" anses besvarad.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

13. Rapporter
SFS Styrelse föreslår att fullmäktige lägger rapporten SFS
organisatoriska långsiktighet till handlingarna.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

14. Berättelser
14. 1. Verksamhetsberättelse 2016/2017
Dnr: O47-1/1718
SFS Styrelse föreslår att Verksamhetsberättelse 2016/2017 läggs till
handlingarna.
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Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

14. 2. Fastställande av resultat- och balansräkning
Dnr: O47-3/1718
SFS Styrelse föreslår att fastställa de ekonomiska redovisningen och
lägga den ekonomiska revisionen till handlingarna.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

14. 3. Revisionsberättelse
Dnr: O47-2/1718
SFS Styrelse föreslår att lägga verksamhetsrevisionsberättelsen till
handlingarna.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

14. 4. Ansvarsfrihet
SFS verksamhetsrevisorer föreslår att SFS styrelse för verksamhetsåret
2016-2017 beviljas ansvarsfrihet.
Beslut
att bifalla SFS verksamhetsrevisorernas förslag.

15. Val
15. 1. Val av ordförande
SFS valberedning föreslår att välja Jacob Adamowicz till ordförande för
SFS för verksamhetsåret 2018–2019.
Beslut
att välja Jacob Adamowicz till ordförande för SFS för verksamhetsåret
2018-2019. Jacob valdes kl. 14.19 och beslutet var enhälligt.
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15. 2. Val av vice ordförande eller ordföranden
SFS valberedning föreslår att välja Daniel Lindblom till vice ordförande
för SFS för verksamhetsåret 2018–2019.
Beslut
att välja Daniel Lindblom till vice ordförande för SFS för verksamhetsåret
2018-2019. Daniel valdes kl. 14.29 beslutet var enhälligt.

15. 3. Val av doktorandkommitténs ordförande
SFS valberedning föreslår att uppdra åt doktorandkommittén att utse en
ordförande inom sig.
Beslut
att bifalla valberedningens förslag.

15. 4. Val av styrelse för 2018/2019
SFS valberedning föreslår att välja Ellinor Alvesson, Linus Theorell,
Matilda Strömberg, Johannes Henriksson, Sofia Löfberg, Oskar Mattsson
Wiik, Simon Edström och Micaela Janatuinen till ordinarie ledamöter av
SFS styrelse för verksamhetsåret 2018–2019.
Beslut
att välja Ellinor Alvesson till ordinarie ledamot i SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018-2019.
att välja Linus Theorell till ordinarie ledamot i SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018-2019.
att välja Matilda Strömberg till ordinarie ledamot i SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018-2019.
att välja Johannes Henriksson till ordinarie ledamot i SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018-2019.
att välja Sofia Löfberg till ordinarie ledamot i SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018-2019.
att välja Oskar Mattsson Wiik till ordinarie ledamot i SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018-2019.
att välja Simon Edström till ordinarie ledamot i SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018-2019.
att välja Micaela Janatuinen till ordinarie ledamot i SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018-2019.
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SFS valberedning föreslår att välja Patrik Henriksson, Alexander
Persson, Johanna Mikkelsen Strömstedt och Tim Djärf till den
rangordnade ersättarlistan för SFS styrelse för verksamhetsåret 2018–
2019.
Beslut
att välja Patrik Henriksson, Alexander Persson, Johanna Mikkelsen
Strömstedt och Tim Djärf till den rangordnade ersättarlistan för SFS
styrelse för verksamhetsåret 2018–2019

15. 5. Val av doktorandkommittén
SFS valberedning föreslår att välja Paul Borenberg till
doktorandkommittén 2018/2019 (to elect Paul Borenberg to the PhDcommittee).
Beslut
att välja Paul Borenberg till doktorandkommittén.

SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering tills kl. 15:30
den 28 april 2018.
Beslut
att bifalla valberedningens förslag.

SFS valberedning föreslår att välja Sebastian Pfaff till
doktorandkommittén.
Beslut
att välja Sebastian Pfaff till doktorandkommittén.

SFS valberedning föreslår att välja Sharmin Ahmed till
doktorandkommittén.
Beslut
att välja Sharmin Ahmed till doktorandkommittén.

Mötespresidiet föreslår Richard Croneberg till doktorandkommittén.
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Beslut
att välja Richard Croneberg till doktorandkommittén.

Mötespresidiet föreslår Lari-Valtteri Suhonen till doktorandkommittén.
Beslut
att välja Lari-Valtteri Suhonen till doktorandkommittén.

Mötespresidiet föreslår Tage Mohammadat till doktorandkommittén.
Beslut
att välja Tage Mohammadat till doktorandkommittén.

Mötespresidiet föreslår vakantställa två platser i doktorandkommittén.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.

Mötespresidiet föreslår att uppdra doktorandkommittén att inom sig utse
en person som är dess representant i SFS styrelse.
Beslut
att avslå förslaget från mötespresidiet.

15. 6. Val av verksamhetsrevisorer
SFS valberedning föreslår att välja Johan Wester till val av
verksamhetsrevisorer.
Beslut
att välja Johan Wester till verksamhetsrevisor.

SFS valberedning föreslår att välja Linn Lama Davidsson till val av
verksamhetsrevisor.
Beslut
att välja Linn Lama Davidsson till verksamhetsrevisor.
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SFS valberedning föreslår att välja Hanne Göransson till val av
verksamhetsrevisor.
Beslut
att välja Hanne Göransson till verksamhetsrevisor.

SFS valberedning föreslår att till första ersättare välja Anton Jägare till
val av verksamhetsrevisorer.
Beslut
att välja Anton Jägare till första ersättare till verksamhetsrevisor.

SFS valberedning föreslår att välja Sebastian Spogardh val av
verksamhetsrevisorer.
Beslut
att avslå valberedningens förslag.

SFS valberedning föreslår att välja Johan Orrenius val av
verksamhetsrevisorer.
Beslut
att avslå valberedningens förslag.

SFS valberedning föreslår att välja Christian Bratt val av
verksamhetsrevisorer.
Beslut
att avslå valberedningens förslag.

15. 7. Val av auktoriserad revisor
SFS Styrelse föreslår att välja Sonora Revision till auktoriserad revisor
för verksamhetsåret 2018/2019.
Beslut
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att välja Sonora Revision till auktoriserad revisor för verksamhetsåret
2018/2019.

15. 8. Val av valberedning 2018/2019
SFS valberedning föreslår att välja Tom Edoff till val av valberedningen
2018-2019.
Beslut
att välja Tom Edoff till valberedningen 2018-2019.

SFS valberedning föreslår att välja Elisabet Lövkvist till val av
valberedningen 2018-2019.
Beslut
att välja Elisabeth Lövkvist till valberedningen 2018-2019.

SFS valberedning föreslår att välja Sissela Sjöberg till val av
valberedningen 2018-2019.
Beslut
att välja Sissela Sjöberg till valberedningen.

SFS valberedning föreslår att välja Patrik Gustafsson till val av
valberedningen 2018-2019.
Beslut
att välja Patrik Gustafsson till valberedningen 2018-2019.

SFS valberedning föreslår att välja Sebastian Remvig till val av
valberedningen 2018-2019.
Beslut
att välja Sebastian Remvig till valberedningen 2018-2019.

SFS valberedning föreslår att välja Felix Breitholtz till val av
valberedningen 2018-2019.
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Beslut
att välja Felix Breitholtz till valberedningen 2018-2019.

SFS valberedning föreslår att välja Erica Anderzén till val av
valberedningen 2018-2019.
Beslut
att välja Erica Anderzén till valberedningen 2018-2019.

16. Proposition 2: SFS medlemsavgift 20182019 och ekonomiska ramar 2018-2019
Proposition 2 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-2/1718.
Stefanie Tagesson/ Stockholmsuniversitets studentkår föreslår att
Proposition 2: SFS medlemsavgift 2018-2019 och ekonomiska ramar 20182019 antas tillsammans med tillhörande följebrev.
Beslut
att bifalla Stefanie Tagessons förslag.

Mona Hagi/ Stockholmsuniversitets studentkår föreslår att SFS
presenterar policyn på fullmäktige 2019.
Beslut
att bifalla Mona Hagis förslag.

Sebastian Spogardh/ Studentkåren i Borås föreslår att SFS under
kommande verksamhetsår arbetar fram en policy om organisationens
förhållningssätt till sponsring från externa aktörer.
Beslut
att bifalla Sebastian Spogardhs förslag.

Adam Söderberg/ SöderS - Södertörns högskolas studentkår Med
anledning av Mälardalens högskolas studentkårs utträde ur SFS behöver
de ekonomiska ramarna under posten medlemsavgiften revideras med
detta i åtanke. Det har kommit till vår kännedom att detta inte räknats
med i de ekonomiska ramarna som skickats med i propositionen, eftersom
ansökan kring utträde inkom efter att de ekonomisla ramarna planerades.
Därav föreslår vi att anta följande ekonomiska ramar: Förslag:
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INTÄKTER (tkr) Medlemsavgift 1576 Statsbidrag 4380 Årets studentstad
200 SUMMA 6156 KOSTNADER (tkr) Kansliet 4030 Presidiet 1480
Styrelsen 200 Internationell verksamhet 240 Medlemsaktiviteter 100
SFSFUM 140 Doktorandkommittén 30 Valberedningen 50 Kommittén för
kvalité 10 SUMMA 6280 RESULTAT -124.
Beslut
att bifalla Adam Söderbergs förslag.

SFS Styrelse föreslår att fastställa SFS medlemsavgift för
verksamhetsåret 2018/2019 till sex (6) kronor per helårsstudent inom
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till
heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att fastställa SFS preliminära medlemsavgift för
verksamhetsåret 2019/2020 till sex (6) kronor per helårsstudent inom
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till
heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår att sista betalningsdag för medlemsavgiften för
verksamhetsåret 18/19 är 2019-06-30.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

Hanne Göransson/ Halmstad Studentkår föreslår ändring i #ekonomi-4:
[...] Statsbidrag 4380
Åretsstudentstad 200
Summa 6200 [...]
till
[...] Statsbidrag 4380
Summa 6200 [...]

Beslut
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att avslå Hanne Göranssons förslag.
Hanne Göransson/ Halmstad Studentkår föreslår att kostnaden för en ny
hemsida får uppgå till 100 000 kr.
Beslut
att avslå Hanne Göranssons förslag.

Hanne Göransson/ Halmstad Studentkår föreslår att stryka hemresor ur
SFS Ekonomiska ramar.
Beslut
att avslå Hanne Göranssons förslag.

SFS Styrelse föreslår att anta SFS ekonomiska ramar 2018-2019.
INTÄKTER Medlemsavgift 1620 Statsbidrag 4380 Årets studentstad 200
Summa 6200 KOSTNADER Kansliet 4030 Presidiet 1480 Styrelsen 200
Internationell verksamhet 240 Medlemsaktiviteter 100 SFSFUM 140
Doktorrandkommittén 30 Valberedningen 50 Kommittén för kvalité 10
SUMMA 6280 RESULTAT -80.
Beslut
att avslå styrelsens förslag.

Mötespresidiet föreslår att anta Proposition 2: SFS medlemsavgift 20182019 och ekonomiska ramar 2018-2019 med gjorda ändringar
Beslut
att avslå mötespresidiets förslag.

17. Proposition 1: SFS Verksamhet 18/19
Proposition 1 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-1/1718.
Alexandra Andersson/ Dalarna studentkår föreslår att konsekvent ändra
perioden för fokusfråga så att perioden därmed blir tre år.
Beslut
att bifalla Alexandra Anderssons förslag.
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17. 1. Proposition 1: SFS Verksamhet 18719 Inledning
Inga yrkanden.

17. 2. Proposition 1: SFS Verksamhet 18719 Fokusfråga
Mona Hagi/ Stockholmsuniversitets studentkår föreslår att lägga till ett
stycke “Nationell kartläggning av psykisk ohälsa” under 2.3 Fokusfråga
2018/2019 - 2021/2022 Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö.
STYCKET: Nationell kartläggning av psykisk ohälsa bland studenter SFS
ska verka för att bredda den kunskap som finns över studenternas
psykosociala hälsa nationellt. Detta genom att skapa opinion för att
regeringen ska tillsätta en utredning som kartlägger studenters mående
över lärosäten, regioner och kommuner. Idag har olika lärosäten på egna
initiativ genomfört olika undersökningar för att se hur deras studenter
mår. Det finns dock ingen nationell undersökning som ger en överblick på
hur en vanlig student i Sverige mår. För att regering, kommun och
lärosäten ska kunna arbeta proaktivt med frågan för att förebygga
psykisk ohälsa bland studenter måste kunskapen om vilka faktorer som
orsakar problemen breddas. Därför bör SFS arbeta för att en nationell
utredning som kartlägger studenters psykiska hälsa genomförs.
Beslut
att bifalla Mona Hagis förslag.

Hanna Järpedal/ Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #fokusfrågastycke-10:
[...] riskerar även att möjliggöra maktutnyttjande och trakasserier. [...]
ägnas åt att verka för professionalitet i handledarrelationen i arbetet med
[...]
till
[...] riskerar även att möjlig göra maktutnyttjande och trakasserier. [...]
ägnas åt att säkerställa en professionell och trygg handledarrelation i
arbetet med [...]
Beslut
att bifalla Hanna Järpedals förslag.

Daniel Ahlsén/ Uppsala teknolog- och naturvetarkår föreslår ändring
i #fokusfråga-stycke-13:
[...] i psykosocial arbetsmiljö. Utvärdering av dessa system ska ingå i
UKÄ:s arbete med att kvalitetssäkra landets utbildningar.
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Beslut
att bifalla Daniel Ahlséns förslag.
SFS Styrelse föreslår ändring i #fokusfråga-stycke-7:
[...] samhället i stort. Även om dessa orsaker är kända saknas det i
dagsläget en nationell kartläggning av studenternas psykosociala hälsa.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

SFS Styrelse föreslår ändring i #fokusfråga-stycke-7:
[...] på tillfredsställande sätt. Lärosäten måste i högre grad axla ansvaret
de har att agera och speciellt rehabilitera studenter och doktorander från
psykisk ohälsa. Andra orsaker till [...]
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

Pontus Landgren/ Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #fokusfrågastycke-7:
[...] drabbas idag av en sämre psykisk hälsa till följd av [...]
till
[...] drabbas idag av psykisk ohälsa troligtvis till följd av [...]
Beslut
att bifalla Pontus Landgrens förslag.

Edwin Fondén/ Göta Studentkår föreslår ändring i #fokusfråga-stycke-7:
[...] kan bero på personliga konflikter i form av diskriminering eller
trakasserier, [...]
till
[...] kan bero på diskriminering eller trakasserier, [...]
Beslut
att bifalla Edwin Fondéns förslag.
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Richard Croneberg/ Lunds doktorandkår föreslår ändring i #fokusfrågastycke-7:
[...] drabbas idag av en sämre psykisk hälsa till följd av [...]
till
[...] drabbas idag av psykisk ohälsa till följd av [...]
Beslut
att avslå Richards Cronebergs förslag.

Alexandra Andersson/ Dalarna studentkår föreslår att anta de tillkomna
två styckena (nytt stycke-8 och nytt stycke-9) samt de kompletterande
underrubrikerna: 2.3.1 Studenternas psykosociala hälsa Studenternas
psykiska ohälsa påverkas av flera faktorer än enbart utbildning, även
boende, ekonomi och samvaron som tillkommer i samband med studier
har påverkan på studenters psykosociala hälsa. Studenter är på så vis en
utsatt grupp inom högre utbildningsväsendet. En kartläggning av
studenternas levnadssituation i helhet avsaknas, där alla ovannämnda
aspekter har tagits i åtanke. Det krävs en statlig utredning för att
synliggöra detta, vilket saknas idag. #fokusfråga-stycke-8 Att vara
student medför en stress och press över att konstant vara högpresterande.
Stress blir därmed en stor faktor i studenters vardag och bidrar till den
psykosociala ohälsan. Detta är något som måste arbetas med i större
utsträckning för att ge stöttning till studenterna samt tillhandahålla
studenthälsan med mer resurser. Med ökade resurser till studenthälsan
kan de nå ut till studenterna i högre grad och sprida viktig information
samt tillhandahålla verktyg som krävs för att hantera stressen. De ökade
resurserna öppnar upp för möjlighet till att ge det stöd studenter behöver
gällande hantering av den psykosociala ohälsan. #fokusfråga-stycke-9
2.3.2 Studenters arbetsmiljö.
Beslut
att avslå Alexandra Anderssons förslag.

John Linder/ Uppsala Studentkår Motion om att byta fokusfråga till
“Reformera CSN! - ett modernt studiemedelssystem Inledning Psykisk
ohälsa är en viktig fråga som berör en stor del av studentpopulationen.
Dock är motionärerna av den meningen att frågan inte är den bästa för
Sveriges förenade studentkårer (SFS) att driva. Anledningen till detta är
inte att Uppsala studentkår anser att frågan inte är av nationell vidd eller
vikt, utan för att vi har svårt att se det som en “SFS-fråga”. Psykisk
ohälsa är en fråga som det inte finns en lösning på, utan problembilden är
att det finns omfattande samhällsproblem som gör att studenter i Sverige
lider av psykisk ohälsa. De förslag som styrelsen lägger fram är alla
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relaterade till arbetsmiljö på lärosätena, där det redan görs arbete som
snarare rör varje specifik studentkår på de lärosätena och ingenting som
regering eller riksdag ska gå in och arbeta med. Vi anser att den typen av
problembild som styrelsen föreslår att arbeta med snarare är ett arbete
som bör utföras på lokal nivå där studentkårer, region, kommun och
lärosäten samverkar. Dessutom anser vi att när det kommer till psykisk
ohälsa finns andra områden som social trygghet som i så fall också måste
vara en del av SFS arbete, snarare än arbetsmiljö om SFS vill arbeta för
att motarbeta den psykiska ohälsan som finns hos studenter. Uppsala
studentkår och Studentkåren i Borås yrkar att stryka hela kapitel 2.3 och
ersätta texten med följande: “Fokusfråga 18/19 - 21/22 Reformera CSN! ett modernt studiemedelssystem Motivering till val av fokusfråga Sveriges
förenade studentkårer (SFS) anser att en av de viktigaste frågorna när
det kommer till möjlighet för högre studier är ett välutformat studiemedel
som fungerar för den moderna studenten. Vi anser att dagens
studiemedelssystem inte fungerar tillfredsställande nog för att alla ska ha
möjligheten att studera vid universitet eller högskola. En nyligen släppt
rapport av Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att studiemedlet
har blivit en allt viktigare del för studenternas ekonomi, samt att 43 % av
studenterna jobbar och att var fjärde student anser att arbete vid sidan
studierna påverkar studierna negativt. Samma rapport anger att knappt
25% av studenterna uppgett att deras studiemedel (lån och bidrag) inte
täcker ens 75% av deras levnadsomkostnader. Idag finns det ett flertal
ekonomiska stöd en student har tillgång till som är utformade på olika
sätt. Först och främst finns studiemedlet, som är uppdelat i en bidragsdel
och ett lån. I skrivande stund motsvarar 4 veckors heltidsstudier (100 %
studietakt) 10 172 SEK. Studenter har även rabatter som ett stöd som
samhället tillhandahåller där reserabatter är ett framträdande exempel.
Utöver dessa finns även olika sorters stipendier och liknande, samt övrigt
riktat ekonomiskt stöd, stöd som vi inte kommer ta i beaktning då arbetet
ska rikta sig mot hela studentgruppen. Det är orimligt att en student med
fullt ekonomiskt stöd ska leva under EU:s fattigdomsgräns som 2016 låg
på 12 774 SEK per månad (60 % av landets medianinkomst). En student
ska inte behöva förlita sig på rabatter, familj och vänner för att kunna
studera. Tillgången till högre utbildning ska inte vara en fråga om klass
eller ekonomi. Studenternas ekonomiskt pressade situation har, enligt
SFS, en stor bidragande faktor till den psykiska ohälsa som idag finns hos
studenter. Att ens ekonomiska trygghet hänger på en tentamen eller
uppsats skapar en mycket osäker vardag. Vidare är antal veckor som
studenter idag är berättigade till CSN satt till 240. Det innebär att man
inte har möjligheten att byta program om man efter ett antal terminer vill
byta studieinriktning. Till exempel kan inte en student som studerat fyra
terminer på juristprogrammet byta till lärarprogrammet och få CSN
under hela sin studietid. Detta är ett problem då man som
programstudent måste vara säker på vad man vill studera, speciellt om
det kräver att du måste söka CSN för att finansiera studierna. Vissa
program, eller om du vill vidareutbilda dig med en master är det viktigt
att du väljer rätt första gången. Det finns ingen chans att ändra sig eller
få en andra chans. Detta vill SFS ändra på. Man måste ha rätt till att få
välja fel. Att kunna byta utbildning och omskola sig är gynnsamt både för
individen och för samhället i stort. Det är idag oklart vad för kostnader
som ska täckas av bidragsdelen respektive lånedelen, vilket skapar
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problematik för studenten när den planerar sin ekonomi. Att veta vilka
utgifter som ska bekostas av vilken del av studiemedlet behöver
fastställas. Detta är även viktigt då studiemedlets storlek diskuteras. För
att kunna argumentera för en höjning, och försvara en sänkning, behöver
det finnas ett transparent underlag som redogör vilka kostnader som
studiemedlet ska täcka. SFS ska verka för att etablera en tydlig bild av
vilka kostnader som ska täckas av studiemedlets bidragsdel respektive
lånedel. En annan aspekt av detta är också att utöver att antalet veckor
måste bli mer anpassningsbart för att utexaminerade studenter ska ha en
större möjlighet att kunna återkomma till studier. Idag är antalet veckor
förbrukade när man använt dem, utan möjlighet att kunna få tillbaka
dem. Det får effekten att det är svårt för en student som varit ute i
arbetslivet att kunna komma tillbaka till studier för att skola om sig till
något annat. Om man använt upp sina veckor måste man hitta andra sätt
att finansiera sin studiegång. Det måste finnas klara möjligheter för
människor att återvända till universitet och högskolor för att byta karriär
eller bilda sig livet igenom. Idag är det så att antal bidragsveckor och
låneveckor är sammanlänkade. Det innebär att om du studerar en termin
och bara sökt bidrag från CSN förbrukar du även din rätt till lån från
CSN under motsvarande antal veckor. Exempelvis går det inte att bara
söka bidrag ett visst antal veckor för att spara på sina veckor man kan få
lån på. Detta är ett system som straffar individer som väljer att bara söka
bidragsdelen av CSN. CSN bör inte styra hur man finansierar sina studier
genom att pressa studenter att belåna sig själva, utan CSN bör vara en
möjlighet att finansiera sina studier, oavsett om man mottagit bidrag
tidigare. SFS tycker inte man bör straffa de som endast väljer att söka
bidragsdelen av CSN. Således vill vi att man delar upp bidragsveckorna
och låneveckorna och att man förbrukar veckorna var för sig. SFS är för
ett generöst studiemedelssystem som öppnar upp för alla att få
möjligheten till högre studier. Sverige har idag ett system som möjliggör
för många men inte för alla. Systemet idag har också en rad olika effekter
som hindrar studenter från att ha den studiegången som de önskar.
Begränsningen av veckor, andelen lån kontra bidrag,
återbetalningstakten, styrandet av hur man bör ta sitt studiemedel leder
till ett system som begränsar studenternas möjlighet att styra sin
studiegång. Ambitioner • Skapa en bred opinion SFS ska arbeta för en
bredare opinion inom frågan, och gemensamt med andra aktörer lyfta upp
och diskutera brister och problem med dagens studiemedelssystem och
dess tänkbara lösningar. Genom att informera om de brister och
problembilder som SFS ser med dagens studiemedelssystem ska SFS
verka för en ökad samhällelig förståelse för vikten av ett reformerat
studiemedelssystem. • Reform av studiemedelssystemet SFS ska arbeta
för att det omgående tillsätts en utredning för att få till stånd ett modernt
studiemedelssystem som möjliggör studier för alla, att studenter inte
begränsas i studieval, ett livslångt lärande samt inte gör studenter
beroende av arbete vid sidan av studierna för att klara sina
levnadsomkostnader. • Ekonomin ska vara en möjlighet, inte ett hinder
CSN uppfyller inte idag de ekonomiska förutsättningarna för
heltidsstudier. Studier visar att ens ekonomiska situation i många fall är
källan till psykisk ohälsa. SFS ska arbeta för allas studenters ekonomiska
säkerhet.
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Beslut
att avslå Johan Linders förslag.

17. 3 Proposition 1: SFS Verksamhet 18719 Ettårig
verksamhet
Josefine Norlander/ Consensus föreslår ändring i #ettårigverksamhetstycke-15:
[...] ännu högre hyror. För att studenter [...]
till
[...] ännu högre hyror. Dessutom finns det de studenter som periodvis
tvingas till dubbla boendekostnader på grund utav verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). För att studenter [...]
Beslut
att bifalla Josefine Norlanders förslag.

Hanna Järpedal/ Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #ettårigverksamhetstycke-17:
[...] nyproduktion har investeringsstödet visat att det [...] utvecklas så
det kommer till användning i [...]
till
[...] nyproduktion har investeringsstödet på vissa platser visat att det [...]
utvecklas så det kan komma till användning i [...]
Beslut
att bifalla Hanna Järpedals förslag.

Mona Hagi/ Stockholmsuniversitets studentkår föreslår ändring
i #ettårigverksamhet-stycke-24:
[...] behov och önskad funktion.
till
[...] behov och önskad funktion i samverkan med medlemskårerna.
Beslut
att bifalla Mona Hagis förslag.
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Axel Lund/ Consensus föreslår ändring i #ettårigverksamhet-stycke-18:
[...] SFS ska även arbeta för billiga [...]
till
[...] SFS ska även verka för att utbildningsanordnaren samverkar med de
aktörer som tillhandahåller VFU för att studenten inte ska behöva stå för
de extra kostnader en VFU-placering kan medföra. SFS ska även arbeta
för billiga [...]
Beslut
att bifalla Axel Lunds förslag.

Cecilia Svennberg/ Chalmers studentkår föreslår ändring
i #ettårigverksamhet-stycke-7:
[...] som är användbar för människor istället för att reducera dem
till arbetskraft vars enda syfte är att vara anställningsbar.
till
[...] som är användbar i en bredare mening. En användbar utbildning ger
studenten förutsättningar för att möta ett samhälle i förändring, tränar
både ämnesspecifika kunskaper och generella förmågor samt premierar
ett kritiskt förhållningssätt till omvärlden.
Beslut
att bifalla Cecilia Svennbergs förslag.

Oskar Kindberg/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitetföreslår
ändring i #ettårigverksamhet-stycke-7:
[...] användbar för människor istället för att reducera dem till arbetskraft
vars enda syfte är att vara anställningsbar.
till
[...] användbar för människor och som bidrar till en kontinuerlig
samhällsutveckling och livslångt lärande.
Beslut
att avslå Oskar Kindbergs förslag.
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Oskar Kindberg/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitetföreslår
ändring i #ettårigverksamhet-stycke-8:
[...] samhällsdebatt och påverkansarbete synliggöra och tydliggöra värdet
av en användbar högre utbildning i motsats till en utbildning som endast
gör människor anställningsbara.
till
[...] samhällsdebatt och påverkansarbete tydliggöra värdet av både synen
på utbildningen som användbar såväl som synen på utbildning som leder
till anställning.
Beslut
att avslå Oskar Kindbergs förslag.

17. 4. Proposition 1: SFS Verksamhet Återkommande
verksamhet
Inga yrkanden.

18. Proposition 3: Ett öppet
kunskapssamhälle bortom nationsgränser
Proposition 3 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-3/1718.
SFS Styrelse föreslår att lägga till meningen “Kunskapssamhället är en
global angelägenhet och sträcker sig över nationsgränser.” i SFS
principprogram Dnr: O11-17/1617, i kapitel 1 Inledning under SFS vision
om kunskapssamhället i stycke 2 som sista mening.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
SFS Styrelse föreslår att stryka “den svenska” i SFS principprogram Dnr:
O11-17/1617, i kapitel 1 Inledning under SFS vision om
kunskapssamhället i stycke 2.

Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
Elisabet Lövkvist/ Tekniska högskolans studentkår föreslår att lägga till
"Det ska finnas möjlighet för såväl studenter som forskande och
undervisande personal som inte kan svenska att lära sig språket på ett
effektivt sätt. Lärosäten bör vara organisatoriskt inkluderande även för
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icke svenskatalande oberoende av eventuella krav på myndighetsspråk." i
SFS principprogram Dnr: O11-17/1617, i kapitel 2. Akademins
förutsättningar under 2.6 Internationalisering efter sista stycket.
Beslut
att bifalla Elisabet Lövkvist förslag.

SFS Styrelse föreslår att i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617, i
kapitel 4. Syftet med högre utbildning och dess särart under 4.4
Examination ändra meningen "För att studenter ska kunna uppnå
lärandemålen är det viktigt att utbildningen utformas på ett tydligt sätt i
relation till målen" till "För att studenter ska kunna uppnå lärandemålen
är det viktigt att utbildningen och examinationen utformas på ett tydligt
sätt i relation till målen.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

Elisabet Lövkvist/ Tekniska högskolans studentkår föreslår att i SFS
principprogram Dnr: O11-17/1617, i kapitel 4. Syftet med högre utbildning
och dess särart under 4.3 Kvalitetssäkring ersätta hela stycket med
“Kvalitetssäkring är en gemensam angelägenhet för samtliga verksamma
inom lärosätet, inklusive studenter. Kvalitetssäkring sker på lokal,
nationell och internationell nivå och bör följa vedertagna internationella
överenskommelser. Vid granskningar av enskilda utbildningar är
samtliga delar av utbildningens innehåll och genomförande centrala, i
synnerhet examinationens innehåll. Kvalitetssäkringssystem ska ta
tillvara på vetenskapspersonernas och studenternas perspektiv och
erfarenheter samt ta hänsyn till flera olika faktorer så att en så
mångfacetterad bild som möjligt framkommer. Fokus inom
kvalitetssäkringssystem ska vara utveckling för att främja studenternas
lärande och utbildningarnas innehåll medan aspekter som jämförbarhet
och kontroll är sekundära. Kvalitetssäkringssystemens kontrollerande
komponenter får inte vara så tidskrävande för lärosätenas personal att
möjligheter till utbildningsutveckling kraftigt hämmas. Studentinflytande
och pedagogisk utveckling på kurs- och programnivå bör vara centrala
komponenter i ett kvalitetssäkringssystem. Studenterna ska självständigt
och oberoende ha möjlighet uttrycka sig om sitt lärosätes
kvalitetssäkringsarbete.”
Beslut
att bifalla Elisabet Lövkvists förslag.

Elisabet Lövkvist/ Tekniska högskolans studentkår föreslår att lägga till
meningen "Såväl det omgivande samhället som akademin drar nytta av
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den kunskapsspridning som sker genom samverkan inom ramarna för
utbildning och forskning." i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617, i
kapitel 2. Akademins förutsättningar under 2.3 Forskningsfinansiering
och samverkan efter andra meningen.
Beslut
att bifalla Elisabet Lövkvists förslag.

Elisabet Lövkvist/ Tekniska högskolans studentkår föreslår lägga till
meningen "Studentens lärande ska alltid vara den primära
utgångspunkten vid utformande av examinationsupplägg, dock måste
rättsäkerheten säkerställas." i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617, i
kapitel 4. Syftet med högre utbildning och dess särart under 4.4
Examination efter meningen "Lärosäten ska sträva efter en variation av
examinationsformer så att olika lärstilar kan tillgodoses."
Beslut
att bifalla Elisabet Lövkvists förslag.

Elisabet Lövkvist/ Tekniska högskolans studentkår föreslår att i SFS
principprogram Dnr: O11-17/1617: lägga till “Såväl utbildning som
forskning kräver resurser. För att akademin ska ha rätt förutsättningar
för att axla sin roll i kunskapssamhället krävs en stark offentlig
finansiering av såväl utbildning som forskning. Huvuddelen av den
forskning som bedrivs ska finansieras av allmänheten genom offentliga
medel.” Under i 2. Akademins förutsättningar, efter första stycket. ta bort
meningen “Huvuddelen av den forskning som bedrivs ska finansieras av
allmänheten genom offentliga medel.” under 2.3 Forskningsfinansiering
och samverkan. byta namn på “2.3 Forskningsfinansiering och
samverkan” till “2.3 Samverkan”
Beslut
att bifalla Elisabet Lövkvists förslag.

Daniel Ahlsén/ Uppsala teknolog- och naturvetarkår föreslår att lägga till
"Det ska finnas möjlighet för såväl studenter som forskande och
undervisande personal som inte kan svenska att lära sig språket på ett
effektivt sätt." i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617, i kapitel 2.
Akademins förutsättningar under 2.6 Internationalisering efter sista
stycket.
Beslut
att avslå Daniel Ahlséns förslag.
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19. Proposition 4: Uttalande om studenters
boendekostnader och ekonomi
Proposition 4 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-4/1718.
Oskar Kindberg/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår att
SFS konsekvent i Studenter ska ha råd att bo! använder sig av
oxfordsystemet för referenshanteringen.
Beslut
att bifalla Oskar Kindbergs förslag.

Oskar Kindberg/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitetföreslår
ändring i #uttalande-stycke-4:
[...] enskilt största utgiftsområde. I genomsnitt har en student 10
700 kr att leva på där boende är [...]
till
[...] enskilt största utgiftsområde. En student som till fullo utnyttjar
studiemedlet har cirka 10 700 kronor att leva på per månad där boende är
[...]
Beslut
att bifalla Oskar Kindbergs förslag.

Oskar Kindberg/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår att
flytta "Enligt SCB så lägger hushåll som bor dyrast i snitt 28% av sin
inkomst på boende" till #uttalande-stycke-4 efter "(...) boende är den
största utgiften på 39 %.
Beslut
att bifalla Oskar Kindbergs förslag.

Oskar Kindberg/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitetföreslår
ändring i #uttalande-stycke-7:
[...] som är inneboende eller bor i andra hand inte kan söka [...]
till
[...] som är inneboende inte kan söka [...]
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Beslut
att bifalla Oskar Kindbergs förslag.

Oskar Kindberg/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitetföreslår
ändring i #uttalande-stycke-9:
[...] statliga subventioner vid byggandet, som till exempel
investeringsstödet som har visat att det går att bygga nytt med låga
hyror. SFS anser därför [...] största vikt att investeringsstödet får finnas
kvar att det utvecklas så att det kommer i bruk i [...]
till
[...] statliga subventioner vid byggandet. SFS anser därför [...] största vikt
att mer flexibla subventionssystem för nybyggnationer av bostäder
införs och utvecklas som kan anpassas för att fungera och komma i bruk i
[...]
Beslut
att bifalla Oskar Kindbergs förslag.

Linnéa Sandström/ Corpus medicum föreslår ändring i #uttalande-stycke5:
[...] boende under sin VFU. Den hjälp [...]
Till
[...] boende under sin VFU. Detta anser SFS är orimligt och
utbildningsanordnaren bör samverka med de aktörer som tillhandahåller
VFU för att säkerställa att studenterna inte drabbas av dubbla
boendekostnader i samband med VFU. Den hjälp [...]
Beslut
att bifalla Linnéa Sandströms förslag.

SFS Styrelse föreslår att anta proposition 4 med gjorda ändringar
Beslut
att bifalla styrelsens förslag
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20. Arrangör medlemsmöte höst 2018
SFS Styrelse föreslår att uppdra styrelsen att utlysa en ny
ansökningsperiod och välja värdkår för medlemsmöte höst 2018"
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

21. Övriga motioner
John Linder/ Uppsala Studentkår föreslår att i SFS ställningstagande: En
öppen och jämlik högskola för alla under Kapitel 3.5 Studiemedel efter
näst sista stycket lägga in: Idag är antalet bidragsveckor och låneveckor
sammanlänkade. Det innebär att om du studerar en termin och bara sökt
bidrag från CSN förbrukar du även din rätt till lån från CSN under
motsvarande antal veckor. Exempelvis går det inte att bara söka bidrag
ett visst antal veckor för att spara på sina veckor man kan få lån på.
Detta är ett system som straffar individer som väljer att bara söka
bidragsdelen av CSN. CSN bör inte styra hur man finansierar sina studier
genom att pressa studenter att belåna sig själva, utan CSN bör vara en
möjlighet att finansiera sina studier, oavsett om man mottagit bidrag
tidigare. SFS tycker inte man bör straffa de som endast väljer att söka
bidragsdelen av CSN. Således vill vi att man delar upp bidragsveckorna
och låneveckorna och att man förbrukar veckorna var för sig.
Beslut
att bifalla John Linders förslag.

Pontus Källström/ Studentkåren Malmö föreslår att anta följande
uttalande: "Ett nationellt arbete med studentbostäder - nerifrån och upp.
När frågan om bostadsbristen lyfts brukar det ofta sägas att ett nationellt
arbete med bostadsfrågan inte leder någonstans, utan att arbetet måste
ske på lokal nivå. Tvärtemot denna uppfattning och den bostadspolitik
som förs idag, så finns en bred opinion för ett nationellt grepp kring den
bostadsbrist som har greppet om Sverige idag. I allt från GöteborgsPosten till Sydsvenskan skrivs det om den ohållbara bostadsmarknaden
och om risken för segregation som denna medför. Lantmäteriet och
Sveriges Kommuner och Landsting håller med och kallar efter ett
nationellt grepp över bostadspolitiken. Även regeringen i sina mål för
2015-2020 lyfter frågan om ett nationellt arbete med bostadsfrågan.
Byggandet av bostäder i Sverige är dyrast i hela EU och det
decentraliserade arbetet med bostadsfrågan lyfts upp som en av de
primära anledningarna till detta. Den höga byggtakt som skulle behövas i
och med den nuvarande bostadsbristen kräver subventioner och
investeringar som kommuner sällan har möjligheten eller ekonomin till.
Detta har naturligtvis en bäring på studentbostadssituationen och hur
den ser ut. De flesta studentstäder idag är enligt SFS egen rapport röd-
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eller gul-listade, vilket bl.a. betyder att det tar mer än ett halvår för en
student att få ett tryggt boende. Denna väntetid är alldeles för lång och
leder bland annat till att studenter avslutar sina studier i förtid.
Rapporten vittnar även om dyra bostäder och om en utbredd och
okontrollerad andrahandsmarknad. Idén om att den lokala
bostadspolitiken är den enda strategiskt gångbara är ohållbar, oansvarig
och kortsiktig. Den gör dessutom att studentkårer hamnar i en sits där de
ensamma behöver driva ett tungt och utmattande arbete med att influera
bostadsmarknaden på lokal nivå, där de nya studentbostäder som byggs
ofta är dyra. Diskussionen bör inte heller stanna av vid byggandet av
studentlägenheter, ofta enrumslägenheter. Det behövs en diversifiering av
bostäder som är tillgängliga för studenter, då studenter är inte längre är
en homogen grupp bestående av unga singlar utan familj. Genom att
arbeta mot en bättre bostadssituation och en diversifierad
bostadsmarknad gynnas inte bara studenter, utan Sveriges befolkning
över lag. Att lösa bostadsbristen i Sverige är ingen enkel fråga och för att
enskilda kårer skulle kunna hitta lösningar behövs en mer systematisk
strategi på nationell nivå. Därför vill SFS ta upp bostadsfrågan för att
lyfta den lokala problematiken till ett sammanhang på nationell nivå.
Prisvärda och trygga studentbostäder måste diskuteras som en hörnsten
för samhällets utveckling, från kommun till region till land. För att
studentbostadsbristen i hela landet ska få ett slut, uppmuntrar SFS till
ett dynamiskt samarbete mellan kårer, lärosäten, kommuner och
nationella aktörer för att tillsammans jobba med bostadspolitiken. SFS
vill också betona att eftersom Sverige har glädjen av en heterogen
studentgrupp behöver detta även reflekteras i samtalet kring bostad. Om
lokala och nationella makthavare tar sig tiden till att bjuda in
studentkårer, kommer det säkerligen uppkomma nytänkande och
spännande lösningar på ett omfattande problem. Som partipolitiskt
obunden och fristående aktör vill därmed SFS lyfta frågan om
studentbostäder och nationell bostadspolitik i form av genomgående
samhällsplanering som sträcker sig över kommungränser. Sverige skriker
efter kunnig arbetskraft, efter utbildade människor, och diskussionen om
bostad måste vara en del av diskussionen kring Sveriges framtid även i
riksdagen. Det måste diskuteras vad som händer när människor vill börja
studera och bostadssituationen gör det omöjligt att vara heltidsstudent
och bo tryggt samtidigt. Med detta uttalande har därför SFS betonat
vikten av att uppmuntra till ett gemensamt och sammanhållet nationellt
arbete med bostadsfrågan. Utan studentbostäder - inga studenter. Inga
studenter - sämre framtid. SFS kräver aktion, nu!"
Beslut
att avslå Pontus Källströms förslag.

21. 1. Uppskovsperiod hos CSN
Alice Johansson/ Gotlands studentkår Rindi föreslår att I ”SFS
ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla” 3.5, längst ner
lägga till stycket: ”En student som avslutat eller tagit uppehåll i sina
studier bör ha möjligheten att etablera sig och skaffa en stabil inkomst
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samt kapital innan denne blir återbetalningsskyldig. SFS anser därför att
låntagaren skall ges upp till ett (1) års uppskov innan krav på
återbetalning av studiemedel.”
Beslut
att bifalla Alice Johanssons förslag.

21. 2. Boende för förtroendevalda
Inga yrkanden.

21. 3. Fastställande av sista betalningsdag
SFS Styrelse föreslår att lägga in i SFS stadga, 1 kap, under 8 §
Medlemsavgift Mom 4 "Sista betalningsdag för medlemsavgiften är den
30/6 innevarande verksamhetsår."
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

21.4. Detaljerad budget
Inga yrkanden.

21. 5. Ekonomi
Inga yrkanden.

21. 6. Protokoll
Inga yrkanden.

21. 7. Att sista betalningsdagen för medlemsavgiften läggs
in i stadgan
Inga yrkanden.
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21. 8. Undantagsregler för återbetalning av CSN
Inga yrkanden.

21. 9. Billigare lunch för Sveriges studenter
Inga yrkanden.

21. 10. Förbättrad insyn i SFS internationella verksamhet
Hanna Järpedal/ Teknologkåren vid LTH föreslår att SFS kommitté för
internationella frågor (Komit) på SFSFUM 2019 redovisar inför
fullmäktige en verksamhetsberättelse utifrån det gångna
verksamhetsåret.
Beslut
att bifalla Hanna Järpedals förslag.

21. 11. Nationell kartläggning av psykisk ohälsa bland
studenter
Inga yrkanden.

21. 12. Stadgerevidering gällande ekonomiska ramar
Stefanie Tagesson/ Stockholmsuniversitets studentkår föreslår att i
Sveriges förenade studentkårers stadga, kapitel 2 Fullmäktige, paragraf 2
moment 1 ersätta “Ekonomiska ramar” med “Budget”
Beslut
att bifalla Stefanie Tagessons förslag.

21. 13. Arvode för studentrepresentanter
Mötespresidiet avslag
#ovrigt-13-3
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.
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Edwin Fondén/ Göta Studentkår föreslår att ändra: 3.8, andra stycket,
från Bristande kompensation för studenter och doktorander kan vara ett
hinder för att delta i studentinflytande. SFS menar att om kompensation
utgår till de valda representanterna som ej är studenter ska det även utgå
en kompensation/ersättning till studentrepresentanten. Kompensation till
doktorander ska syfta till att skapa möjlighet att delta i studentinflytande
och kollegialt inflytande inom ramen för doktorandtjänsten." till
"Bristande kompensation för studenter och doktorander kan vara ett
hinder för att delta i studentinflytande. SFS menar att om kompensation
utgår till de valda representanterna som ej är studenter ska det även utgå
en ersättning till studentrepresentanten. Då en student inte kan ersättas
med kompensationstimmar eller procentuell andel av tjänst så ska
ersättningen istället vara ekonomisk i form av arvode. Detta ska utbetalas
av lärosätet för att inte belasta studentkårernas ekonomi. Arvodets
storlek skall vara överensstämmande med de icke studerandes
kompensation. Kompensation till doktorander ska syfta till att skapa
möjlighet att delta i studentinflytande och kollegialt inflytande inom
ramen för doktorandtjänsten."
Beslut
Att avslå Edwin Fondéns förslag.

21. 14. Nationell databas för kurser inom
forskarutbildningen
Richard Croneberg/ Lunds doktorandkår föreslår att SFS arbetar för att
skapa en nationell databas för de kurser som anordnas inom ramen för
forskarutbildningen vid Sveriges universitet och högskolor.
Beslut
att bifalla Richard Cronebergs förslag.

Mötespresidiet föreslår att ge redaktionella utskottet uppdraget att finna
ett lämpligt åsiktsdokument att infoga #ovrigt-14-1 i.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.

21. 15. Ge studenter makt att välja betalplan
Inga yrkanden.
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21. 16. Utöka studiemedlet periodvist
Inga yrkanden.

22. Mötets avslutande
Mötesordförande uppdrog åt Charlotta Tjärdahl att avsluta mötet.
Charlotta Tjärdahl uppdrog då till Jacob Adamowicz att avsluta mötet.
SFSFUM 2018 avslutades den 2018-04-29 klockan 14.27.
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3d

Handläggare: Susanne Hellquist

Datum: 2017-12-05

Dnr: O44-64/1718

Mandatfördelning för fullmäktige 2018
Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att anta mandatfördelningen och varje kårs högsta antal ombud till SFS
fullmäktige 2018 enligt O414-1/1718. Se bilaga.

Bakgrund
SFS kansli har med hjälp av SFS styrelse samlat in representationstalen
från medlemskårerna. Alla utom två kårer har svarat.
De kårer som inte rapporterat in något representationstal har tilldelats
ett grundmandat. Såsom stadgan är formulerad får varje kår ett
grundmandat, även om den representerar noll helårsstudenter.
När kåren inte rapporterat antal representerade studenter, kan kåren
inte faktureras medlemsavgift. Därför kan kåren vid nästa fullmäktige
komma att uteslutas för att de inte fullgjort sina medlemsförpliktelser.
Kansliets bedömning är dock att själva rapporteringen av antalet
representerade studenter inte är en medlemsförpliktelse i sig, eftersom
det inte utgör grund för uteslutning enligt stadgan.
Mandatfördelningen redovisar det totala antalet ombud som en kår får
skicka, exklusive observatörer.

Medlemskår
Mandat Ombud
Stockholms universitets studentkår 32
17
Göta studentkår 18
Linnéstudenterna 18
Tekniska högskolans studentkår 17
Uppsala studentkår 16

10
10
10
9

1
TeamEngine Document E-Sign ID: 77848B8A-CB5B-437A-B8BA-9ED36685445F. Page 37 of 48.

TeamEngine E-Signing

Studentkåren Malmö 14
Chalmers Studentkår 12

8

Umeå studentkår 12
Örebro studentkår 10
Karlstad Studentkår 11

7

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk
fakultet - LiU 10
Mälardalens studentkår 9

7
6
7
6
6

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 9
Jönköpings studentkår 9
SöderS - Södertörns högskolas studentkår 9

6

Dalarna studentkår 8

5

Studentkåren i Borås 7
Gefle Studentkår 8

5

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 7
Halmstad Studentkår 7
Studentkåren vid Högskolan Väst 6

5

Sahlgrenska akademins studentkår 6

4

Umeå naturvetar- och teknologkår 3
Luleå studentkår 6

3

Humanistiska och teologiska Studentkåren vid LU 6
Studentkåren i Skövde 6
Blekinge studentkår 5

4

Lundaekonomerna 5
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 4

4

Studentkåren i Östersund 4
Corpus medicum 4

3

Gotlands studentkår Rindi 3

3

Lunds Naturvetarkår 3
Studentkåren DISK 3

3

Ultuna studentkår 3

3

KonstKåren vid Göteborgs universitet 2

2

Lunds Doktorandkår 2

2

Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm 2
Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår 2
Kungl. Musikhögskolans studentkår 2

2

Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö 2

2

Veterinärmedicinska föreningen 2
Försvarshögskolans studentkår 1

2

Malmö Odontologiska studentkår 1

2

6
6

5
5
4

4
4
4
3
3

3

2
2

2

2
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Naprapathögskolans studentkår 1

2

Studentkåren vid Stockholms dramatiska högskola 1

2

Stk vid Teologiska Högskolan i Sthlm 1

2

Studentkåren vid Dans och Cirkushögskolan 1

2

Operahögskolans studentkår 1

2

Ericastiftelsens studentkår i Sthlm 1

2

Kristianstad studentkår 7

5

Uppsala teknolog- och naturvetarkår 8

5

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Studentkår 1

2

Hippologernas Akademiska Studentkår 1

2

Totalt 349

242

3
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Handläggare: Presidiet

Datum: 2018-04-14

Dnr: O413-1/1718

Föredragningslista SFSFUM 2018
1. Ordförande förklarar mötet öppnat
2.

Justering av röstlängden

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fullmäktiges arbetsordning
8. Inrättande av åsiktstorg
9. Val av torgfunktionärer
10. Inrättande av mötets former för jämställdhet och tillgänglighet och
val av inkluderingsfunktionärer
11. Medlemsärenden
12. Interpellationer
13. Rapporter
14. Berättelser
14. 1. Verksamhetsberättelse 2015/2016
14.2. Fastställande av resultat- och balansräkning
14.3. Revisionsberättelse
14.4. Ansvarsfrihet 2016/2017
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15. Val
15.1. Val av ordförande
15.2. Val av vice ordförande eller ordföranden
15.3. Val av doktorandkommitténs ordförande
15.4. Val av styrelse för 2018/2019
15.5. Val av doktorandkommittén
15.6. Val av verksamhetsrevisorer
15.7. Val av auktoriserad revisor
15.8. Val av valberedning 2018/2019
16. Proposition 2: SFS medlemsavgift och ekonomiska ramar
2018/2019
17. (1-4) Proposition 1: SFS verksamhet 18/19
18. Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle bortom nationsgränser
19. Proposition 4: Uttalande om studenters boendekostnader och
ekonomi
20. Arrangör SFS medlemsmöte höst 2018
21. (1-16) Övriga motioner
22. Mötets avslutande

Dagordningspunkter utan handlingar men med förslag i vote-it:
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
8. Inrättande av åsiktstorg
9. Val av torgfunktionärer
10. Inrättande av mötets former för jämställdhet och tillgänglighet och
val av inkluderingsfunktionärer
14.2. Fastställande av resultat- och balansräkning
15.7. Val av auktoriserad revisor
20. Arrangör SFS medlemsmöte höst 2018
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Protokoll för det redaktionella utskottet vid
SFSFUM 2018
Färdigställt 2018-05-07
Det redaktionella utskottet består av:
• Sarah Aldenstig, styrelsen
• Johan Wester, verksamhetsrevisor
• Edwin Fondén, representant vald av fullmäktige
• Jack Senften, representant vald av fullmäktige
• Sebastian Lagunas Rosén, mötessekreterare (sammankallande)

Arbetsordning

Beslut1: att lydelsen ”i samband med” fullmäktiges arbetsordning tolkas så
att förslag på redaktionella ändringar får inkomma senast när plenum
stänger efter att beslut har tagits om det som den redaktionella ändringen
gäller.
Beslut2: att det redaktionella utskottet är beslutsfört när minst fyra
personer närvarar.
Beslut3: att det redaktionella utskottets beslut om att förslag på redaktionell
ändring ska genomföras ska fattas i konsensus.

Inkomna förslag, kommentarer och beslut
Förslag 1

Gäller beslut #P3-0-10.
Föreslagen redaktionell ändring:
Svenskatalande är inte ett ord, jag antar det bör stå svensktalande.

Kommentar: Det redaktionella utskottet anser att detta är en
redaktionell ändring som ska genomföras.
Beslut: att ersätta ”svenskatalande” med ”svensktalande” i #P3-0-10.

Förslag 2

Gäller beslut #ettårigverksamhet-stycke-12.
Föreslagen redaktionell ändring: Byt ut “kvalitetssäkringskommittée”
mot “kvaliteskommittée”

Kommentar: Det redaktionella utskottet anser att detta är en
redaktionell ändring som ska genomföras.
Beslut: att ersätta Byt ut “kvalitetssäkringskommittée” med
“kvaliteskommittée” i #ettårigverksamhet-stycke-12.
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Förslag 3

Gäller beslut #p1-2-14.
Föreslagen redaktionell ändring: “Möjlig göra” till “möjliggöra”

Kommentar: Det redaktionella utskottet anser att detta är en
redaktionell ändring som ska genomföras.
Beslut: att ersätta ”möjlig göra” med ”möjliggöra” i #P1-2-14.

Förslag 4

Gäller beslut #ovriga-motioner-4.
Föreslagen redaktionell ändring: I sista meningen i #ovriga-motioner-4
finns det ett "vi" inslängt - rimligtvis är det "SFS" det ska stå istället, då det
inte står "vi" i övriga åsiktsdokument eller liknande utan det hänvisas som
SFS.

Kommentar: Det redaktionella utskottet anser att detta är en
redaktionell ändring som ska genomföras.
Beslut: att ersätta ”vi” med ”SFS” i sista meningen i #ovriga-motioner4.

Förslag 5

Gäller beslut P1-3-10.
Föreslagen redaktionell ändring:
Såg att vi nyss biföll motion P1-3-10 där det i formuleringen står "utav". Just
"utav" ses som en talspråklig form av det något mer formella "av".

Kommentar: Det redaktionella utskottet anser att detta är en
redaktionell ändring som ska genomföras.
Beslut: att ersätta ”utav” med ”av” i P1-3-10.

Förslag 6

Gäller beslut #ovrigt-3-2.
Föreslagen redaktionell ändring: I stadgan skrivs inte datum på formen
"30/6" utan bör vara 30 juni.

Kommentar: Det redaktionella utskottet anser att detta är en
redaktionell ändring som ska genomföras.
Beslut: att ersätta ”30/6” med ”30 juni” i #ovrigt-3-2.
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Förslag 7

Gäller beslut #P3-0-15: "att lägga till meningen 'Såväl det omgivande
samhället som akademin drar nytta av den kunskapsspridning som sker
genom samverkan inom ramarna för utbildning respektive forskning.' i SFS
principprogram Dnr: O11-17/1617, i kapitel 2. Akademins förutsättningar
under 2.3 Forskningsfinansiering och samverkan efter andra meningen."
Föreslagen redaktionell ändring: Det är rimligare att lägga det efter
första istället för andra meningen, så att princip kommer före exempel. Det
borde inte göra att någon tolkar innehållet annorlunda.
Kommentar: Detta inkom ca 6 timmar efter att mötet avslutades.
Det verkar för övrigt inte passa arbetsordningens beskrivning att
”[g]rammatiska ändringar, såsom brist på kommatering och stavfel ska
skickas till redaktionella utskottet.”

Beslut: att skicka förslaget vidare till styrelsen med en
rekommendation om att inte genomföra ändringen.

Förslag 8

Gäller beslut #P1-3-10.
Föreslagen redaktionell ändring: Såg att vi nyss biföll motion P1-3-10 där
det i formuleringen står "utav". Just "utav" ses som en talspråklig form av
det något mer formella "av".
Karlstad Studentkår föreslår en redaktionell ändring i #P1-2-14 #fokusfrågastycke-10, där "möjliggöra" ej bör skrivas med särskrivning.
Kommentar: Identiskt med ett tidigare förslag. Beslut om ändringen har
redan tagits. Listas här endast för kännedom.
Beslut: Inget beslut.

Förslag 9

Gäller beslut #P1-2-8 [Att lägga till ett stycke …]
Föreslagen redaktionell ändring: Då det inte anges exakt var stycket ska
läggas in, så fick det redaktionella utskottet i uppgift att lägga in det på
lämpligt ställe under SFS verksamhet 18/19 stycke 2.3.
Kommentar: Detta passar in var som helst efter #fokusfråga-stycke-11 och
innan #ettårigverksamhet-stycke-1, dvs bland de tre styckena som beskriver
de politiska ambitionerna. De politiska ambitionerna verkar inte vara
rangordnade.
Beslut: att det nya stycket ska läggas till kronologiskt och alltså hamna efter
#fokusfråga-stycke-14.
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Förslag 10

Gäller beslut #ovrigt-14-2: Styrelsen föreslår att ge redaktionella utskottet
uppdraget att finna ett lämpligt åsiktsdokument att infoga #ovrigt-14-1 i.
#ovrigt-14-1: SFS arbetar för att skapa en nationell databas för de kurser
som anordnas inom ramen för forskarutbildningen vid Sveriges universitet
och högskolor.
Beslut1: Att, innan #ovrigt-14-1 infogas i ett åsiktsdokument, omformulera
meningen enligt följande:
SFS arbetar för att skapaföreslår även att det skapas en
nationell databas för de kurser som anordnas inom ramen för
forskarutbildningen vid Sveriges universitet och högskolor.
Beslut2: Att lägga till ett nytt stycke i SFS syn på högskolans omfattning,
utbud, finansiering och antagning under rubriken ”Överblick över
utbildningsutbudet”, sida 9, enligt följande:
Överblick över utbildningsutbudet
Det saknas en god överblick över dagens utbildningsutbud. En
sådan överblick skulle vara en bra grund för att bedöma om det
behövs förändringar av utbildningsutbudet. Därför föreslår SFS
att regeringen ska ge ett permanent uppdrag till
Universitetskanslersämbetet att skapa en överblick över
utbildningsutbudet. Lärosäten ska kunna använda överblicken
för att ta hänsyn till sitt nationella sammanhang när de
dimensionerar sina utbildningar.
SFS föreslår även att det skapas en nationell databas för de
kurser som anordnas inom ramen för forskarutbildningen vid
Sveriges universitet och högskolor.4 [fotnot: 4 Detta stycke lades
till av det redaktionella utskottet i samband med SFS
fullmäktige 2018 efter uppdrag från fullmäktige.]
Beslut3: Att följdändra av numreringen av resterande två fotnoter.
Kommentar till beslut2: Detta skulle möjligtvis även leda till att sista
stycket på (nuvarande) sida 9 skulle hamna på sida 10. Såvitt jag kan komma
på finns det ingen aktuell hänvisning någon annanstans som skulle bli fel på
grund av dessa förändringar.
Beslut4: att komplettera listan Dokumenthistorik på s. 3 med raden
”Kompletterat av det redaktionella utskottet i samband med SFS fullmäktige
2018”.

TeamEngine Document E-Sign ID: 77848B8A-CB5B-437A-B8BA-9ED36685445F. Page 47 of 48.

Signatures for document with ID: 77848B8A-CB5B-437A-B8BA-9ED36685445F.

Susanne Hellquist
E-mail: susanne.hellquist@sfs.se
Role: Mötessekreterare
Verified by Mobile BankID
2018-08-20 11:01 CEST

Jakob Bohman
E-mail: jakobbohman@gmail.com
Role: Mötesordförande
Verified by Mobile BankID
2018-08-20 11:12 CEST

Martina Smith
E-mail: martinaellysmith@gmail.com
Role: justeringsperson
Verified by Mobile BankID
2018-08-20 12:08 CEST

Mimmi Garpebring
E-mail: mimmi@presidiet.se
Role: Mötesordförande
Verified by Mobile BankID
2018-08-22 08:29 CEST

Hanna Thosteman
E-mail: hanna.thosteman@hotmail.com
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
2018-08-23 08:42 CEST

Sebastian Lagunas Rosén
E-mail: sebastian.lagunas.rosen@sfs.se
Role: Mötessekreterare
Verified by Mobile BankID
2018-08-29 10:50 CEST

Simon Wallin
E-mail: s.wallin86@gmail.com
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
2018-10-02 12:33 CEST

Tommy Borovac
E-mail: tommyborovac@gmail.com
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
2018-10-04 08:41 CEST

TeamEngine Document E-Sign ID: 77848B8A-CB5B-437A-B8BA-9ED36685445F. Page 48 of 48.

