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1. Ordförande förklarar mötet öppnat 
 

SFS Fullmäktige förklaras öppnat av SFS ordförande Jacob Adamowicz 

den 3 maj 2019 kl.13.09 i Östersund. 

 

2. Justering av röstlängden 
 

SFS styrelse föreslår att fastställa röstlängden till 302 mandat,  

(Bilaga 1). 

 

Beslut 

att bifalla röstlängden till 302 mandat. 

 

3. Val av mötesordförande och 

mötessekreterare 
 

SFS styrelse föreslår att välja Ebba Fogelström, Gustaf Andersson och 

Mira Lindgren till mötesordförande. 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att välja Nils Sandqvist, Linn Svärd, Sebastian 

Lagunas Rosén och Susanne Hellquist till mötessekreterare. 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

4. Val av justeringspersoner 
 

SFS styrelse föreslår att fullmäktige tillämpar fri nominering till 

justeringspersoner. 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

Elin Bergström, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår att 

välja Oskar Kindberg, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet till 

justeringsperson. 

 

Beslut  
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att välja Oskar Kindberg till justeringsperson. 

 

 

Joel Cevey Tärnholm, Uppsala Studentkår föreslår att välja Fabian Klein, 

Uppsala studentkår till justeringsperson. 

 

Beslut  

att välja Fabian Klein till justeringsperson.  

 

Söndag den 5 maj kl.15.30 aviserades att Fabian Klein skulle lämna mötet i och 

med detta föreslogs att välja Erik Vikström, Umeå studentkår till 

justeringsperson. 

 

Okänd person föreslår att välja Erik Vikström, Umeå studentkår till 

justeringsperson. 

 

Beslut  

att välja Erik Vikström till justeringsperson. 

 

5. Mötets behöriga utlysande 
 

SFS styrelse föreslår att mötet anses behörigt utlyst. 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

6. Fastställande av föredragningslista 
Dnr: O413-1/1819 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa föredragningslistan i enlighet med 

förslag, (Bilaga 2). 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag att godkänna föredragningslistan. 

 

7. Fullmäktiges arbetsordning 
 

Joakim Byvik, Studentkåren i Borås föreslår i punkt 4 ”Talarlista och 

tidsbegränsningar” i paragraf tre lägga till ordet ”ungefär” mellan ”vara” 

och ”60” i meningen ”Ett inlägg på andra talarlistan eller en plädering vid 

val får vara 60 sekunder”. 

 

Beslut 

att avslå Joakim Byviks förslag. 
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Joakim Byvik, Studentkåren i Borås föreslår i punkt 4 ”Talarlista och 

tidsbegränsningar” i paragraf tre lägga till ordet ”ungefär” mellan ”vara” 

och ”90” i meningen ”Ett inlägg på första talarlistan får vara 90 

sekunder”. 

 

Beslut  

att avslå Joakim Byviks förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att i punkten 7.2 Valberedningens förslag stryka 

"tillika styrelseledamot". 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

Oskar Kindberg, Samhällsvetarkåren vid Lunds, föreslår att ändra 

arbetsordningen avsnitt 10.3 Redaktionella utskottet 

FRÅN "Grammatiska ändringar, såsom brist på kommatering och stavfel 

ska skickas till redaktionella utskottet. Det redaktionella utskottet består 

av en representant från styrelsen, en verksamhetsrevisor samt en 

mötessekreterare. Dessa utses inom respektive grupp. Förslag på 

ändringar anmäls skriftligen till redaktionella utskottet innan, eller i 

samband med, att frågan behandlas av fullmäktige." 

TILL "Grammatiska ändringar, såsom brist på kommatering och stavfel 

ska skickas till redaktionella utskottet. Det redaktionella utskottet består 

av en representant från styrelsen, en verksamhetsrevisor en 

mötessekreterare, dessa utses inom respektive grupp, samt två 

representanter från medlemskårerna vilka väljs av fullmäktige. Förslag 

på ändringar anmäls skriftligen till redaktionella utskottet innan, eller i 

samband med, att frågan behandlas av fullmäktige. 

 

Beslut  

att bifalla Oskar Kindbergs förslag. 

 

 

Mötespresidiet föreslår att anta det framvaskade förslaget. 

 

Beslut  

att bifalla mötespresidiets förslag.  

 

7. 1. Val av medlemmar i det redaktionella utskottet 
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Oskar Kindberg, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår att 

välja Jack Senften, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, som 

ledamot i det redaktionella utskottet. 

 

Beslut  

att bifalla Oskar Kindbergs förslag. 

 

 

Sofia Ritenius, StuFF föreslår att välja Andreas Norén, StuFF som 

ledamot i det redaktionella utskottet. 

 

Beslut  

att bifalla Sofia Ritenius förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa Sebastian Lagunas Rosén som 

mötespresidiets representant i redaktionella utskottet. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa Patrik Henriksson som styrelsens 

representant i redaktionella utskottet. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

Det redaktionella utskottet inrättades men fick inte in några ärenden som 

skulle behandlas. 

 

8. Val av torgfunktionärer 
 

SFS styrelse föreslår att välja Patrik Nilsson, Anton Ullberger och Eva 

Cunningham till torgfunktionärer under SFSFUM 2019. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

9. Val av inkluderingsfunktionärer 
 

SFS styrelse föreslår att välja Katie Myrestam och Oskar Hogman till 

inkluderingsfunktionärer under SFSFUM 2019. 

 

Beslut  
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att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

10. Medlemsärenden 

10. 1. Utträdesärenden 

 

SFS styrelse föreslår att bevilja Gefle studentkår utträde ur Sveriges 

förenade studentkårer. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att bevilja Lundaekonomerna utträde ur Sveriges 

förenade studentkårer 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att bevilja KonstKåren utträde ur Sveriges förenade 

studentkårer. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

10. 2. Uteslutningsärenden 

 

SFS styrelse föreslår att utesluta Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i 

Malmö ur Sveriges förenade studentkårer. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

11. Interpellationer 
 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 1 "Interpellation P2 1" besvarad. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 2 "Interpellation P2 2" besvarad. 

 

Beslut  
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att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 3 "Nollvision?" besvarad. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 
 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 4 "Meningsförtydligande #P3-

stycket-3" besvarad. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 
 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 5 "Redovisning av källor" besvarad. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 6 "Återinförandet av SFS 

Bootcamp" besvarad. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 7 "Hur behåller vi kompetensen?" 

besvarad. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 8 "Synen på livslångt lärande" 

besvarad. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 9 "Sponsring SFSFUM" besvarad. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 
 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 10 "Vi vill veta mer" besvarad. 
 

Beslut  
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att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 11 "Medlemskap i VA" besvarad. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellation 12 "Vilka dokument?" besvarad. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

12. Rapporter 

12. 1. Rapport: Policy för externfinansiering 

 

SFS styrelse föreslår att lägga rapporten (O410-10/1819) till handlingarna. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

12. 2. Rapport: Arbetet första året med fokusfråga 

psykosocial hälsa och arbetsmiljö 

Dnr: O410-9/1819 

 

SFS styrelse föreslår att lägga rapporten till handlingarna. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 
 

12. 3. Rapport: Verksamhetsberättelse Komit 2017/2018 

Dnr: O410-3/1819 

 

SFS styrelse föreslår att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. Berättelser 

13. 1. Verksamhetsberättelse 2017/2018  

Dnr: O47-1/1819 
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SFS styrelse föreslår att verksamhetsberättelse 2017/2018 läggs till 

handlingarna. 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. 2. Årsredovisning 2017/2018 

Dnr: O47-2/1819 

 

SFS styrelse föreslår att lägga årsredovisningen 2017/2018 till handlingarna. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. 3. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 

SFS styrelse föreslår att överföra vinsten för verksamhetsåret 2017/2018 om 

660 411 kr jämte balanserad vinst om 935 049 kr, totalt 1 595 460 kr i ny 

räkning. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

13. 4. Revisionsberättelse 

Dnr: O47-4/18/19  

 

SFS styrelse föreslår att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. 5. Ekonomisk revisionsberättelse 

Dnr: O47-3-18/19 

 

SFS styrelse föreslår att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen till 

handlingarna 
 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 
 

13. 6. Ansvarsfrihet 2017/2018 

 

Tom Edoff (observatör) Högskolan Dalarna samt Charlotta Tjärdahl, 

Studentkåren Malmö, deltog inte i beslutet. 
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SFS verksamhetsrevisorer föreslår att SFS styrelse 2017/2018 beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. 

 

Beslut  

att bifalla SFS verksamhetsrevisorernas förslag. 

 

14. Val 

14. 1. Val av ordförande 

 

SFS valberedning föreslår att välja Matilda Strömberg till ordförande för SFS 

för verksamhetsåret 2019-2020. 

 

Beslut 

att bifalla SFS valberednings förslag att välja Matilda Strömberg till ordförande 

för SFS för verksamhetsåret 2019-2020. Beslutet var enhälligt. 

 

14. 2. Val av vice ordförande  

 

SFS valberedning föreslår att välja Simon Edström till vice ordförande för SFS 

för verksamhetsåret 2019–2020. 

 

Beslut 

att bifalla SFS valberednings förslag att välja Simon Edström till vice 

ordförande för SFS för verksamhetsåret 2019-2020. Beslutet var enhälligt. 

 

14. 3. Val av doktorandkommitténs ordförande 

 

Sebastian Remvig, SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering 

till doktorandkommitténs ordförande tills kl. 23:59 den 3 maj.  

 

Beslut  

att bifalla Sebastian Remvig, SFS valberednings förslag. 

 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Pil Maria Saugmann till 

doktorandkommitténs ordförande. 

 

Beslut  

att bifalla Elisabet Lövkvist, SFS valberednings förslag. 

 

14. 4. Val av styrelse för 2019/2020 

 

SFS valberedning föreslår att välja  

Alfons Gustafsson, 

Elis Wibacke, 
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Jenna Pystynen,  

Joel Cevey Tärnholm,  

Klara van Blaricum,  

Linn Svärd,  

Linus Theorell, 

Sara Gabrielsen 

till ordinarie ledamöter i SFS styrelse för verksamhetsåret 2019/2020. 

 

Beslut  
att bifalla SFS valberednings förslag. 

 

 

Sebastian Remvig, SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering 

för en doktorand till styrelseledamot verksamhetsåret 2019-2020 till senast kl. 

23:59 fredagen den 3 maj. 

 

Beslut  

att bifalla Sebastian Remvig, SFS valberednings förslag. 

 

 

Sebastian Remvig, SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering 

för reservlista till styrelseledamöter verksamhetsåret 2019-2020 till senast kl. 

23:59 fredagen den 3 maj. 
(Valberedningen poängterar att om ingen doktorand tillsätts som 

styrelseledamot så kommer personen överst på reservlistan automatiskt bli 

ordinarie styrelseledamot.) 
 

Beslut  

att bifalla Sebastian Remvig, SFS valberednings förslag. 

 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Thea Sandqvist till 

ersättarlistan för SFS styrelse.  

 

Örebro studentkår föreslår att välja Kaltum Mohamud till ersättarlistan för 

SFS styrelse.  

 

Beslut  

att välja Thea Sandqvist till första ersättare och att välja Kaltum Mohamud till 

andra ersättare på ersättarlistan för SFS styrelse. 

(Thea Sandqvist samt Kaltum Mohamud deltog inte i beslutet). 

 

 

Gustaf Andersson, mötespresidiet föreslår att vakantsätta doktorandplatsen i 

SFS styrelse 19/20. 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

14. 5. Val av doktorandkommittén 
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Sebastian Remvig, SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering 

för doktorandkommittén tills den 3 maj 23:59.  
 

Beslut  

att bifalla Sebastian Remvig, SFS valberednings förslag.  
 

 

SFS valberedning föreslår att välja  
Alexei Cravcenco,  

Daniel Fjellborg,  

Irina-Mihaela Dumitru,  

Pil Maria Saugman,  
Sebastian Pfaff,  

Sobhan Sepehri  
till SFS doktorandkommitté för verksamhetsåret 2019/2020.  

 

Beslut  

att välja  

Alexei Cravcenco,  

Daniel Fjellborg,  

Irina-Mihaela Dumitru,  

Pil Maria Saugman,  
Sebastian Pfaff,  

Sobhan Sepehri  
till SFS doktorandkommitté för verksamhetsåret 2019/2020.  

 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Ananda Subramani 

Kannan till SFS doktorandkommittén. 

 

Beslut  

att välja Ananda Subramani Kannan till SFS doktorandkommitté. 

 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Tage Mohammadat till 

SFS doktorandkommittén. 

 

Beslut  

att välja Tage Mohammadat till SFS doktorandkommitté. 

 

14. 6. Val av verksamhetsrevisorer 

 

Sebastian Remvig, SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering 

av två verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2019-2020 till senast kl. 23:59 

fredagen den 3 maj. 

 

Beslut  

att bifalla Sebastian Remvig, SFS valberednings förslag. 
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Sebastian Remvig, SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering 

till uppdragen som första och andra ersättare för verksamhetsrevisorer för 

verksamhetsåret 2019-2020 till senast kl. 23:59 fredagen den 3 maj. 

 

Beslut  

att bifalla Sebastian Remvig, SFS valberednings förslag.  

 

 

Umeå studentkår föreslår att välja Johan Lindgren till verksamhetsrevisor 

Dalarna studentkår föreslår att välja Tom Edoff till verksamhetsrevisor 

Studentkåren i Östersund föreslår att välja Hampus Grönvall till 

verksamhetsrevisor 

Studentkåren i Borås föreslår att välja John Lindskog till verksamhetsrevisor 

 

Beslut  

att välja Johan Lindgren och Tom Edoff till verksamhetsrevisorer för 

verksamhetsåret 2019-2020 samt John Lindskog till första ersättare och 

Hampus Grönvall till andra ersättare. 
 

14. 7. Val av auktoriserad revisor 

 

SFS styrelse föreslår att välja Sonora Revision till auktoriserad revisor för 

verksamhetsåret 2019/2020. 

 

Beslut  

att bifalla förslaget att välja Sonora Revision till auktoriserad revisor för 

verksamhetsåret 2019/2020. 

 

14. 8. Val av valberedning  

 

Sebastian Remvig, SFS valberedning föreslår att öppna upp för fri nominering 

av ledamöter till SFS valberedning för verksamhetsåret 2019-2020 till senast kl. 

23:59 fredagen den 3 maj. 

 

Beslut  

att bifalla Sebastian Remvig, SFS valberednings förslag.  

 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Kathleen Myrestam till 

SFS valberedning 2019/2020. 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Micaela Janatuinen till 

SFS valberedning 2019/2020. 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Matilda Dreijer till SFS 

valberedning 2019/2020. 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Ida Antonsson till SFS 

valberedning 2019-2020. 
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Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Sebastian Remvig till 

SFS valberedning 2019-2020. 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Axel Andersson till SFS 

valberedning 2019-2020. 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Julia Junedahl till SFS 

valberedning 2019-2020. 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Julia Elmhammar till 

SFS valberedning 2019-2020. 

 

Beslut  

att välja  

Sebastian Remvig  

Axel Andersson  

Micaela Janatuinen,  

Ida Antonsson,  

Kathleen Myrestam,  

Julia Junedahl och  

Matilda Dreijer  

till SFS valberedning för verksamhetsåret 2019-2020. 

 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att en rangordnad ersättarlista för 

SFS valberedning upprättas. 

 

Beslut  

att bifalla Elisabet Lövkvist, SFS valberednings förslag. 

 

 

Elisabet Lövkvist, SFS valberedning föreslår att välja Oona Heiska till 

ersättarlistan för SFS valberedning. 

 

Jacob Adamowicz, SFS styrelse föreslår att välja Julia Elmhammar till 

ersättarlistan för SFS valberedning 

 

Beslut  

att välja Oona Heiska till första ersättare och Julia Elmhammar till andra 

ersättare. 

 

15. Proposition 1: SFS verksamhet 
Proposition 1 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-1/1819. 

 

SFS styrelse föreslår att anta dokumentet SFS verksamhet 19/20 i sin helhet. 

 

Beslut  

att avslå SFS styrelses förslag. 
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Jacob Adamowicz, SFS styrelse föreslår att anta det framvaskade dokumentet 

SFS verksamhet 19/20 i sin helhet. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

15. 1. SFS verksamhet 19/20 Inledning 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #inledning-stycke-3: 

 

[...] översikt över detta. Hela SFS verksamhet beskrivs därför i dokumentet SFS 

Verksamhet. 

 

till 

 

[...] översikt över detta.  

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag. 

 

15. 2. Proposition 1: SFS verksamhet 19/20 – Fokusfråga 

 

Ida Antonsson, Jönköpings studentkår Ändra #fokusfråga-stycke-25 “SFS ska 

utifrån den kommunikationsstrategi som tas 

fram och de behov som finns i verksamheten ta fram 

lösningsförslag för inkludering av bland annat internationella studenter 

samt studenter med funktionsvariation vid medlemsaktiviteter 

och möten. Detta som en del i arbetet att säkerställa att SFS har 

så bra förutsättningar som möjligt att arbeta och stärka 

studentrörelsen på ett representativt och inkluderande sätt.” 

 

Beslut  

att bifalla Ida Antonssons förslag. 

 

15. 3. Proposition 1: SFS verksamhet 19/20 – Ettårig 

verksamhet 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #ettårig-stycke-9: 

 

[...] för studier 

Kostnader vid verksamhetsförlagd utbildning  

[...] 

 

till 

 

[...] för studier  

Förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning  

[...] 
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Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag. 

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #ettårig-stycke-10: 

 

[...] eller dubbla boendekostnader.  

 

till 

 

[...] eller dubbla boendekostnader.  

Villkoren och förutsättningarna för VFU ska vara likvärdiga oavsett var i 

Sverige studentens lärosäte ligger och ett nationellt grepp kring samordning och 

administration av VFU-placeringar behövs. SFS bör även verka för att det på 

nationell och regional nivå ska skapas strukturer som uppmuntrar 

verksamheter att ta emot studenter i behov av VFU-placeringar. 

 

Beslut  

att avslå Desirée Ohlssons förslag. 

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #ettårig-stycke-11: 

 

[...] VFU-placering kan medföra.  

 

till 

 

[...] VFU-placering kan medföra.  

SFS ska verka för en nationell struktur kring administration av VFU-platser 

och för att uppmuntra verksamheter att ta emot studenter. 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag. 

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår att stryka hela 3.4 

“Externfinansierade projekt” i proposition 1. 

 

Beslut  

att avslå Desirée Ohlssons förslag. 

 

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #ettårig-stycke-6: 

 

[...] för att skapa mer rättssäkra och transparenta förhållningssätt i processen 

transparent process för kårstatus där studentinflytandet och studentkårernas 

förutsättningar samt oberoende är i fokus. 

 

till 
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[...] för att skapa en rättssäker och transparent process för kårstatus där 

studentinflytandet och studentkårernas förutsättningar samt oberoende är i 

fokus. 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag. 

 

 

Elisabeth Jensen Haverling, Humanistiska och teologiska Studentkåren vid 

Lunds Universitet föreslår att lägga till ett stycke “Tredubbla stadsbidraget ” 

under 3.1  

Fokusfråga ettåriga verksamhet 2019/2020 som lyder: “Ytterligare en 

grundläggande förutsättning för starka och oberoende studentkårer är en 

tryggad ekonomi. Ansökan om ekonomiskt stöd ställs till lärosätet, och är en 

process som för många kårer är tidskrävande, och ett nationellt grepp kring 

säkrad finansiering för studentinflytandet behövs. Ett tredubblat statsbidrag 

till studentkårerna skulle underlätta och stärka studentinflytandet och skulle 

ytterligare garantera starka studentkårer med hög grad av oberoende gentemot 

lärosätet.” 

samt  

att lägga till en ny ambition som lyder: "SFS ska verka för ett tredubblat 

statsbidrag till Sveriges studentkårer." 

 

Beslut  

att bifalla Elisabeth Jensen Haverlings förslag. 

 

15. 4. Proposition 1: SFS verksamhet 19/20 – 

Återkommande verksamhet 

 

Inga yrkanden. 

16. Proposition 2: SFS medlemsavgift och 

budget 2019/20 
Proposition 2 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-2/1819. 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa SFS 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 SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa SFS preliminära medlemsavgift för 

verksamhetsåret 2020/2021 till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till 

heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde. 
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Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa att SFS styrelse har rätt att flytta kostnader 

mellan kostnadsställena i SFS budget, motsvarande 5 % av de totala 

kostnaderna. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

Jacob Adamowicz, SFS styrelse föreslår ändring i #P2-stycke-1: 

 

Alla siffror är i tusental svenska kronor och avrundade. 

Intäkter 

Medlemsavgift 1509 

Statsbidrag 4430 

[...] 

--------------------------- 

RESULTAT -95 

--------------------------- 

[...] 

 
till 

 

Alla siffror är i tusental svenska kronor och avrundade. 

Intäkter 

Medlemsavgift 1500 

Statsbidrag 4430 

[...] 

--------------------------- 

RESULTAT -104 

--------------------------- 

[...] 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anta SFS budget 2019-2020. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

 

SFS styrelse föreslår att anta SFS investeringsbudget 2019-2020. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 
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17. Proposition 3: Åsikter kring psykisk 

ohälsa 
Proposition 3 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-3/1819. 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH, föreslår ändring i #P3-stycke-1: 

[...] drabbas idag av en sämre psykisk hälsa och SFS anser [...] 

 

till 

 

[...] drabbas idag av psykisk ohälsa och SFS anser [...] 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag. 

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH, föreslår ändring i #P3-stycke-1: 

 

[...] till detta. En försämrad psykisk hälsa leder till att studenternas fysiska 

hälsa kan bli lidande, att färre studenter genomför sina studier samt medför 

ökade kostnader för både samhället och individen när denne hamnar i en 

situation utan avklarade studier. Detta ger i [...] 

 

till 

 

[...] till detta. En ökad psykiska ohälsa kan leda till att den fysiska hälsan blir 

lidande. Att färre studenter genomför sina studier medför ökade kostnader för 

både samhället och individen. Detta ger i [...] 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag. 

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH, föreslår ändring i #P3-stycke-1: 

 

[...] studiesituationen och arbetsmiljön relaterar till detta. En [...] 

 

till 

 

[...] studiesituationen och arbetsmiljön kan relatera till detta. En [...] 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Yuliyan Konstantinov, Studentkåren Malmö föreslår att direkt efter #P3-stycke-

1 lägga till följande nytt stycke “Strukturella förutsättningar som kan påverka 

studenters trygghet, förutsättningar och mående bör utredas och eventuella 

åtgärder övervägas. 

 

 Beslut  

att avslå Yuliyan Konstantinovs förslag.  
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Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH, föreslår ändring i #P3-stycke-2: 

 

[...] eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). Dock menar SFS på att tillsyn 

kring lärosätenas systematiska arbetsmiljöarbete bör förankras inom och 

mellan [...] vilken myndighet som arbetar med tillsynen. Myndigheterna bör [...] 

 

till 

 

[...] eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). Denna samverkan ska innebära 

förankring inom och mellan [...] vilken myndighet som är huvudansvarig för 

tillsynen. Myndigheterna bör [...] 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH, föreslår ändring i #P3-stycke-3: 

 

[...] funktionerna för studerandeskyddsombud. Därmed bör studentkårerna även 

[...] förutsättningar för att utse, samordna och utbilda dessa 

studerandeskyddsombud och att uppnå rätt förutsättningar för att utbilda så är 

en utbildning motsvarande skyddsombudens viktigare än om lärosätet, 

studentkårer eller annan aktör organiserar utbildningen. 

Studerandeskyddsombuden ska [...] 

 

till 

 

[...] funktionerna för studerandeskyddsombud. Utöver det bör studentkårerna 

även [...] förutsättningar för att utse och samordna studerandeskyddsombud. 

För att studentkårerna ska ha goda förutsättningar att göra detta krävs en 

grundläggande studerandeskyddsombudsutbildning som motsvarar standarden 

på skyddsombudens utbildning. Det är lärosätets ansvar att tillhandahålla 

kvalitativ utbildning för studerandeskyddsombuden. Det ska vara upp till varje 

lärosäte att i samråd med respektive studentkår besluta om vilken part som 

organiserar den grundläggande utbildningen. Studerandeskyddsombuden ska 

[...] 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #P3-stycke-3: 

 

Vidare vill SFS förtydliga studentkårernas roll i att utse 

studerandeskyddsombud vid respektive lärosäte. Studentkårerna ska besitta 

[...] 

 

till 
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Studentkårernas roll i att utse studerandeskyddsombud vid respektive lärosäte 

bör stärkas och förtydligas. Studentkårerna ska besitta [...] 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P3-stycke-4: 

 

[...] mellan studerande och eventuella handledare, i synnerhet i positioner där 

risk för personkonflikter kan uppstå.  

 

till 

 

[...] mellan studerande och andra i alla positioner där risk för personkonflikter 

kan uppstå, i synnerhet mellan studenter och eventuella handledare. 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #P3-stycke-4: 

 

Under de 25 första åren av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för social och 

organisatorisk arbetsmiljö (kallad AFS 1980:14) innefattades studenter. Det 

innebar att studenter hade samma skyddsnät i arbetsmiljön som arbetstagare. 

SFS menar att [...] 

 

till 

 

SFS menar att [...] 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag.  

 

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #P3-stycke-4: 

 

[...] arbetsmiljön som arbetstagare. SFS menar att studenter precis som 

anställda [...] 

 

till 

 

[...] arbetsmiljön som arbetstagare. Studenterna precis som anställda [...] 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår ändring i #P3-stycke-4: 

 

[...] och organisatorisk arbetsmiljö. En god arbetsmiljö [...] 
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till 

 

 [...] och organisatorisk arbetsmiljö. För att kunna förebygga psykisk ohälsa 

anser SFS att staten och/eller dess myndigheter ska tillse att lärosätena 

utreder, utvärderar och för statistik över studenternas hälsosituation och 

orsakerna till studenternas psykiska ohälsa. Det är av hög vikt att lärosätena 

tar reda på orsakerna bakom problematiken för att kunna åtgärda och 

förebygga den. En god arbetsmiljö [...] 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

Jack Senften, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, föreslår ändring i #P3-

stycke-4: 

  

[...] och organisatorisk arbetsmiljö. En god arbetsmiljö [...]  

 

till 

 

[...] och organisatorisk arbetsmiljö. I likhet med andra arbetsmiljöinspektioner 

skall det finnas möjlighet för huvudstuderandeskyddsombud att tillföra 

sanktioner om arbetsmiljön är bristfällig. En god arbetsmiljö [...]  

 

Beslut  

att bifalla Jack Senftens förslag.  

 

 

Andreas Norén, StuFF föreslår ändring i #P3-stycke-5: 

 

[...] och sjukvård  

Under studietiden kan studenter bli sjuka. Ibland är sjukdomen relaterad till 

studier. Därför är landets [...] viktigt att en likvärdig studenthälsomottagning 

garanteras, så att studenternas välmående inte beror på val av studieort [...] 

 

till 

 

[...] och sjukvård  

Studietiden medför faktorer som stress och osäkra levnadsvillkor som kan leda 

till behov av studenthälsovård. Därför är landets [...] viktigt att en god nationell 

standard för studenthälsomottagningarnas verksamhet fastställs, så att 

studenters välmående garanteras, oberoende val av studieort [...]  

 

Beslut  

att bifalla Andreas Noréns förslag.  

 
 

SFS styrelse föreslår ändring i #P3-stycke-5: 

 

[...] att en likvärdig studenthälsomottagning garanteras, så [...] 
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till 

[...] att en likvärdig och högkvalitativstudenthälsomottagning garanteras, så [...] 

 

Beslut  

att avslå SFS styrelses yrkande.  

 

 

Andreas Norén, StuFF föreslår att ersätta nuvarande #P3-stycke-6 med följande 

stycke:  

När en student blir sjuk råder det idag oklarhet om studenten ska vända sig till 

primärvården eller en studenthälsomottagning. Förutom detta råder också 

oklarhet för studenthälsomottagningen vad som är deras ansvar respektive 

primärvårdens. SFS anser att studenthälsomottagningens förebyggande 

funktion och kompletterande roll mot primärvården måste förtydligas genom 

statligt fastställda studenthälsomottagningens funktion. SFS anser också att 

bristen på samverkan är så pass allvarlig att regering och riksdag aktivt bör 

främja samverkansinsatser mellan dessa parter i en högre utsträckning. Denna 

samverkan mellan lärosätenas studenthälsomottagningar, studentkårer och 

respektive region/landsting bör utvecklas för att studenter som mår dåligt inte 

ska fastna mellan myndigheter och institutioner i väntan på sin rätta vård.  

 

Beslut  

att bifalla Andreas Noréns förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH, föreslår ändring i #P3-stycke-6:  

 

[...] regering och riksdag bör främja dessa typer [...]  

 

till 

 

[...] regering och riksdag ska främja dessa typer [...]  

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår att direkt efter #P3-stycke-6 lägga till “Hälso- och sjukvård 

kan däremot också agera förebyggande. Studenthälsomottagningarnas, 

sjukvårdens och lärosätenas förebyggande arbete är en viktig nyckel för att 

minska behovet av att överhuvudtaget behöva söka hjälp. Det viktiga är 

åtgärder som på olika vis strävar efter att bygga upp god hälsa.“ som ett eget 

nytt stycke.  

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses yrkande.  

 

 

Elisabeth Jensen Haverling, Humanistiska och teologiska Studentkåren vid 

Lunds Universitet, föreslår ändring i #P3-stycke-3: 

 

[...] ska ha en ställning som motsvarar skyddsombudens, [...]  
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till 

 

[...] ska ha en inflytande som motsvarar skyddsombudens, [...]  

 

Beslut  

att avslå Elisabeth Jensen Haverlings förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH, föreslår att lägga in ett stycke om 

vikten av tid för återhämtning för studenter enligt följande: “Återhämtning är 

en viktig del av den fysiska och psykosociala hälsan och är en nödvändighet för 

långsiktigt välmående, därför ska SFS arbeta för att studenter ska ha lika rätt 

till återhämtning i form av ledighet, helg och dygnsvila som yrkesarbetande.”  

 

Beslut  

att avslå Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Mötespresidiet föreslår att bifalla det framvaskade förslaget för proposition 3 i 

sin helhet.  

 

Beslut  

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

18. Proposition 4: Revidering av SFS 

principprogram 
Proposition 4 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-4/1819. 

 

Jacob Adamowicz, SFS styrelse föreslår att anta det framvaskade 

dokumentet SFS Principprogram i sin helhet. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

18. 1. Proposition 4: Revidering av SFS principprogram 1. 

Inledning – 2 

 

Andreas Norén, StuFF föreslår ändring i #P4-1-stycke-5: 

 

[...] att fylla som knytpunkt mellan de olika [...] och internationell nivå. Endast 

genom akademins förmedlande av [...] 

 

till 

[...] att fylla som knutpunkt mellan de olika [...] och internationell nivå. 

Genomakademins förmedlande av [...] 

 

Beslut  
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att bifalla Andreas Noréns förslag.  

 

 

Andreas Norén, StuFF föreslår ändring i #P4-1-stycke-9: 

 

[...] för kunskapssamhället måste även de människor som har de svåraste 

levnadsvillkoren garanteras representation och delaktighet i akademin. För 

akademins folkliga [...] 

 

till 

 

[...] för kunskapssamhället måste akademin göras tillgänglig för människor att 

delta i oavsett deras levnadsvillkor. För akademins folkliga [...] 

 

Beslut  

att bifalla Andreas Noréns förslag.  

 

 

Johan Lindgren, Umeå studentkår föreslår ändring i #P4-1-stycke-11: 

 

[...] rättigheter samt mot rasism och fascism. Målet måste vara [...] 

 

till 

 

[...] rättigheter samt mot rasism, fascism och våldsbejakande extremism. Målet 

måste vara [...] 

 

Beslut  

att bifalla Johan Lindgrens förslag. 

 

18. 2. Proposition 4: Revidering av SFS principprogram – 

2 Akademins förutsättningar 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P4-2-stycke-1: 

 

[...] vara spridda över hela landet, något som är helt nödvändigt för att [...] över 

hela landet. Inom och mellan [...] 

 

till 

 

[...] vara spridda över landet, något som är nödvändigt för att [...] över hela 

landet. Universitets och högskolors geografiska placering ska inte avgöras av 

regionalpolitiska skäl. Inom och mellan [...] 

 

Beslut  

att avslå Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #P4-2-stycke-6: 
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[...] sin roll som yngre forskare och i sitt [...] 

 

till 

 

[...] sin roll som forskare i början av karriären och i sitt [...] 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag.  

 

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #P4-2-stycke-4: 

 

[...] studenterna som en resurs.  

 

till 

 

[...] studenterna som en tillgång. 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P4-2-stycke-9: 

 

[...] kan fördelas till vetenskapspersoner. 

 

till 

 

[...] kan fördelas till forskning. 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P4-2-stycke-15: 

 

[...] och beredande organ. För att akademin [...] 

 

till 

 

[...] och beredande organ. Lärosäten ska ha möjlighet att ta in externa 

representanter i beslutande organ för att främja mångfacetterade perspektiv på 

verksamheten. De externa representanterna får dock aldrig vara den största 

gruppen. För att akademin [...] 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Jack Senften, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår ändring i #P4-

2-stycke-15: 
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[...] det interna ledarskapet innefatta ett omfattande, starkt och oberoende 

studentinflytande och ett välförankrat kollegialt beslutsfattande. Den interna 

styrningen [...] 

 

till 

 

[...] det interna ledarskapet och det välförankrade kollegiala beslutsfattandet på 

vilket detta baserasinnefatta ett omfattande, starkt och oberoende 

studentinflytande. Den interna styrningen [...] 

 

Beslut  

att bifalla Jack Senftens förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P4-2-stycke-17: 

 

[...] och transparent process. 

 

till 

 

[...] och transparent process. Kårstatusen får aldrig vara ett 

förhandlingsverktyg för lärosätena. Detta innebär att kårstatusen aldrig får 

vara betingad motprestationer som inte är en direkt följd av nationella krav på 

studentkårer. 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag. 

  

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P4-2-stycke-19: 

 

[...] viktiga kärnfrågor för studentkårerna. Studenternas rätt till [...] 

 

till 

 

[...] viktiga kärnfrågor för SFS. Studenternas rätt till [...] 

 

Beslut  

att avslå Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår att stryka hela kapitel 2.6 och 

ersätta det med följande  

“2.6 Internationalisering 

Akademins funktion i kunskapssamhället gör att den i mycket hög grad tar del 

av en globaliserad värld. Såväl studenter som forskande och undervisande 

personal måste ges möjlighet och uppmuntras till utbyten och internationell 

samverkan. Det är därför viktigt att nationella regelverk anpassas för att 

främja mobilitet för studenter, vetenskapspersoner och annan personal. Det är 

även viktigt att studenter som forskande och undervisande personal ges 

möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens, för att därigenom 

möjliggöra effektiv och lämplig kommunikation med andra kulturer.  
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Det måste även skapas förutsättningar för internationella studenter på alla 

utbildningsnivåer inom akademin att stanna kvar i landet efter avslutade 

studier eftersom det är helt nödvändigt för samhällets utveckling och 

kompetensförsörjning. Processer för uppehållstillstånd både före och efter 

studier ska fungera sömlöst och rättssäkert - uppehållstillstånd får inte vara 

den begränsande faktorn för att kunna studera vid ett svenskt lärosäte. 

 

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 ska vara organisatoriskt inkluderande även för icke svensktalande 

oberoende av eventuella krav på myndighetsspråk, detta inkluderar att alla 

studenter ska kunna vara studentrepresentanter på alla nivåer. Samtliga 

studenter som studerar vid ett svenskt lärosäte ska anses vara studenter på det 

lärosätet de studerar och äga samma rättigheter och skyldigheter. 

 

SFS anser att utbildningen ska vara avgiftsfri för alla. Men i de fall där avgift 

tas ut från studenten får dessa avgifter aldrig täcka mer än de kostnader som är 

direkt kopplade till den utbildning som studenten genomför. Lärosätena bör 

även tydligt redovisa hur dessa kostnader är beräknade.  

 

Antagningssystemet är uppbyggt på en meritokratiskt basis, och är menat så 

att de mest meriterade studenterna är de första som får tillgång till utbildning. 

Det gäller såväl svenska som internationella studenter. Det är därför viktigt att 

alla studenter antas utifrån samma krav och i samma antagningsprocess.” 

 

Beslut 

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #P4-2-stycke-20: 

 

[...] landet efter avslutade studier eftersom det är helt nödvändigt för samhällets 

utveckling och kompetensförsörjning.  

 

till 

 

[...] landet efter avslutade studier. 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår att efter stycket lägga till 

följande 

“2.7 Akademins lokaler 

Akademins lokaler ska vara dimensionerade och utformade på ett sådant vis att 

de är ändamålsenliga och främjar en god arbetsmiljö. Förvaltningen och 

ägandet av lokalerna ska ske på ett sådant sätt att det gynnar verksamheten. 

Detta innebär att krav på vinst eller andra kostnader som överstiger de faktiska 

drifts- och investeringskostnaderna för lokalerna inte får belasta akademin. Det 
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förutsätter att akademin, i form av vetenskaplig personal och studenter, är 

delaktiga och representerade i beslut som rör akademins lokaler.” 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår ändring i #P4-2-stycke-16: 

 

[...] påverka akademins verksamhet. Studenterna bör även ges förutsättningar 

för inflytande i frågor [...] 

 

till 

 

[...] påverka akademins verksamhet. Studenter ska ha förutsättningar och 

möjlighet till inflytande i frågor [...] 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår ändring i #P4-2-stycke-13: 

 

[...] möjliga långsiktighet, tydlighet, förutsägbarhet, pragmatism och tillit från 

politiken samt fullgod finansiering av akademins verksamhet. Det omgivande 

samhället [...] 

 

till 

 

[...] möjliga långsiktighet, tydlighet, förutsägbarhet och tillit från politiken samt 

en fullgod finansiering av akademins verksamhet. Vidare måste politiken ha ett 

realistiskt och lösningsorienterat förhållningssätt gentemot akademins 

verksamhet och uppdrag. Det omgivande samhället [...] 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

Simon Edström, SFS styrelse föreslår ändring i #P4-2-stycke-11: 

 

[...] innebär att lärosäten ska följa lag, förordning och regelverk samt har ett [...] 

 

till 

 

[...] innebär att lärosäten och vetenskapspersoner ska följa lag, förordning, 

regelverk och kollegialt fattade beslut samt har ett [...] 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 
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18. 3. Proposition 4: Revidering av SFS principprogram – 

3 Förutsättningar att inleda, genomgå och slutföra högre 

utbildning 
 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P4-3-stycke-3: 

 

[...] ett anständigt liv.  

 

till 

 

[...] ett anständigt liv. Återhämtning är en viktig del av den fysiska och 

psykosociala hälsan och är en nödvändighet för långsiktigt välmående, därför 

ska studenter ha lika rätt till återhämtning i form av ledighet, helg och 

dygnsvila som yrkesarbetande. 

 

Beslut  

att avslå Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P4-3-stycke-5: 

 

[...] rekreation och fritid. Arbete vid sidan [...] 

 

till 

 

[...] rekreation och fritid. Merparten av studiemedlet ska bestå av bidrag från 

staten. Arbete vid sidan [...] 

 

Beslut  

att bifalla Desirée Ohlssons förslag. 

  

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #P4-3-stycke-5: 

 

[...] utbildning. Studiemedelssystemet ska kunna möjliggöra studier under [...] 

 

till 

 

[...] utbildning. Studiemedelssystemet ska möjliggöra studier under [...] 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag.  

 

 

Jenna Pystynen föreslår ändring i #P4-3-stycke-6: 

 

[...] in i fattigdom på grund av [...] 

 

till 

 

[...] in i fattigdom eller behöva lämna sin utbildning på grund av [...] 
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Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag.  

 

 

Linnéa Brisling, SöderS, Södertörns högskolas studentkår föreslår ändring i 

#P4-3-stycke-7: 

 

3.3 Likvärdiga studievillkor  

Likvärdiga studievillkor är centralt för att personer med olika bakgrund och 

behov [...] ta del av högre utbildning. Rättssäker antagning och [...] 

 

till 

 

3.3 Likvärdiga studievillkor  

Att prioritera tillgänglighet och behovsanpassning är en förutsättning för alla 

studenter oavsett bakgrund och behov [...] ta del av en högre utbildning med 

likvärdiga studievillkor. Rättssäker antagning och [...] 

 

Beslut  

att bifalla Linnéa Brislings förslag. 

 

 

18. 4. Proposition 4: Revidering av SFS principprogram – 

4 Syftet med högre utbildning och dess särart 
 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår att i P4-1-stycke-4 stryka 

“samt beprövad erfarenhet” vilket styrelsen föreslår, samt i P4-4-stycke-4 stryka 

“ och beprövad erfarenhet”. 

 

Beslut  

att avslå Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Desirée Ohlsson, Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #P4-4-stycke-5: 

 

[...] huvuddelen av utbildningarna. Självstudier utan handledning [...] 

 

till 

 

[...] huvuddelen av utbildningarna. Utbildningen ska vara dimensionerad så att 

studentens arbetsinsats motsvarar en arbetsvecka. Självstudier utan 

handledning [...] 

 

Beslut  

att avslå Desirée Ohlssons förslag.  

 

 

Jenna Pystynen, Studentkåren Malmö föreslår ändring i #P4-4-stycke-6: 
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[...] vara så tidskrävande för lärosätenas personal att möjligheter till 

utbildningsutveckling kraftigt hämmas. Studentinflytande och [...] 

 

till 

 

[...] vara så tidskrävande utbildningens utveckling eller kvalitet hämmas. 

Studentinflytande och [...] 

 

Beslut  

att bifalla Jenna Pystynens förslag. 

 

19. Proposition 5: SFS vision 
Proposition 5 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-5/1819. 

 

SFS styrelse föreslår att ändra i P5 under Sveriges förenade studentkårer syfte 

är att: “Samla studenternas röst i den nationella student- och 

högskolepolitiken.” till “Samla studenternas röst och företräda dessa i den 

internationella och nationella student- och högskolepolitiken.”. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

Alexander Hesseborn, Tekniska högskolans studentkår, föreslår att avslå 

Proposition 5: Vision för Sveriges förenade studentkårer (Dnr: O412-5/1819) i 

sin helhet. 

 

Beslut  

att bifalla Alexander Hesseborns förslag. 

 

20. Proposition 6: Förutsättningar för 

styrelsens och doktoranders arbete i SFS 
Proposition 6 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-6/1819. 

 

SFS styrelse föreslår att1 i SFS stadga 4 kap. 2 § mom. 1 ersätta “Styrelsen ska 

bestå av 11 ledamöter, inräknat ordförande och vice ordförande.” med “Styrelsen 

ska bestå av 11 till 15 ledamöter, inräknat ordförande och vice ordförande. 

Antalet ledamöter ska fastställas av fullmäktige inför varje verksamhetsår.” 

 

Beslut  

att avslå SFS styrelses förslag.  

 

Elisabeth Jensen Haverling, Humanistiska och teologiska Studentkåren vid 

Lunds Universitet föreslår att styrelsen ska bestå av 15 ledamöter, inräknat 

ordförande och vice ordförande, och därmed ändra i SFS stadga från 4 kap. 2 § 

mom. 1 “Styrelsen ska bestå av 11 ledamöter, inräknat ordförande och vice 

ordförande.” till “Styrelsen ska bestå av 15 ledamöter, inräknat ordförande och 

vice ordförande.”. 
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Beslut  

att avslå Elisabeth Jensen Haverlings förslag.  

 

 

Elin Bergström, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår att 

styrelsen ska bestå av 13 ledamöter, inräknat ordförande och vice ordförande. 

 

Beslut  

att bifalla Elin Bergströms förslag. 

  

 

Marcus Bäcklund, Teknologkåren vid LTH föreslår att ändra i kap 6 §1 mom. 2. 

Från "Därför ska aspekter såsom geografi, könsidentitet, ämnesorientering, 

utbildningsnivå samt kårstorlek beaktas" 

Till "Därför ska aspekter såsom geografi, könsidentitet, kårstorlek samt 

kompetens inom olika ämnesorienteringar och utbildningsnivåer beaktas" 

 

Beslut  

att bifall Marcus Bäcklunds förslag. 

  

 

SFS styrelse föreslår att 7 i SFS stadga 3 kap. 5 § mom. 5 punkt 1 ersätta “Om 

antalet ledamöter i styrelsen, doktorandkommittén eller valberedningen 

understiger hälften av det antal som enligt stadgan ska väljas.” med “Om 

antalet ledamöter i styrelsen eller valberedningen understiger hälften av det 

antal som enligt stadgan ska väljas.” 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  
 

 

SFS styrelse föreslår att 8 i SFS stadga 4 kap. 2 § stryka 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 bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår att 9 i SFS stadga stryka hela kapitel 5.  

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår att 6 i SFS stadga 3 kap. 5 § mom. 4 ersätta “Om ledamot i 

styrelsen, doktorandkommittén eller valberedningen entledigas inträder 

ersättare enligt ersättningslista, om sådan finns.” med “Om ledamot i styrelsen 

eller valberedningen entledigas inträder ersättare enligt ersättningslista, om 

sådan finns.” 
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Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår att 10 i SFS stadga kap 8 lägga till en ny § 4 

“Doktorandkommittén” med följande innehåll: 

“Mom. 1 SFS doktorandkommitté är en permanent kommitté som utgör SFS 

särskilda organ för forsknings- och forskarutbildningsfrågor.”  

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår att 11 beslutade förändringar i SFS stadga träder i kraft 

den 1 juli 2019. 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

 

Ruth Arvidsson, Stockholmsuniversitets studentkår föreslår att i P6-0-22 ändra 

att-satsen till: Sveriges förenade studentkårer ska utreda hur doktorandernas 

frågor ska bli mer synliga inom SFS och för att säkerställa att SFS-fums vilja 

genomsyrar Doktorandkommitténs arbete. Utredningen måste ske genom ett 

samarbete mellan SFS styrelse och Doktorandkommittén. Förslag på åtgärder 

efter utförd utredning ska presenteras inför SFS-fum 2020. 

 

Beslut  

att avslå Ruth Arvidssons förslag.  

 

 

SFS styrelse föreslår att4 i SFS stadga 3 kap. 1 § mom. 1 stryka sista punkten 

“Doktorandkommitté, varav en ordförande väljs separat.” 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

  

 

SFS styrelse föreslår att 5 i SFS stadga 3 kap. 1 § mom. 2 ersätta “För 

styrelsens ledamöter, doktorandkommittén och valberedningen kan fullmäktige 

fastställa om en rangordnad ersättarlista.” med “För styrelsens ledamöter och 

valberedningen kan fullmäktige fastställa en rangordnad ersättarlista.” 

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag.  

 

21. Proposition 7: Medlemskap i vetenskap & 

allmänhet 
Proposition 7 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-7/1819. 
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SFS styrelse föreslår att SFS ska ansöka om medlemskap i Vetenskap & 

Allmänhet.  

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

22. Arrangör SFS medlemsmöte höst 2019 
 

SFS styrelse föreslår att Studentkåren i Borås är värd för medlemsmötet hösten 

2019.  

 

Beslut  

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

23. Övriga motioner 

23. 1. Increasing Doctoral Student involvement at SFS 

Inga yrkanden. 

 

23. 2. Uttalande om ett modernt studiemedel för hela livet 

 

Oskar Kindberg, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, föreslår att anta 

dokumentet “Uttalande om ett modernt studiemedel för hela livet” i sin helhet.  

 

Beslut  

att avslå Oskar Kindbergs förslag. 

 

23. 3. Treterminssystem 

Inga yrkanden. 

 

24. Mötets avslutande 
 

Mötesordföranden uppdrog åt SFS ordförande Jacob Adamowicz att avsluta 

mötet.  
Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat den 5 maj 2019 kl. 15.53.  
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Bilaga 1 

 

 

Medlemskår  mandat 
Blekinge studentkår 4 

Chalmers Studentkår 13 

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 4 

Corpus medicum 4 

Dalarna studentkår 8 

Försvarshögskolans studentkår 2 

Gotlands studentkår Rindi 3 

Göta studentkår 19 

Halmstad Studentkår 7 

Humanistiska och teologiska Studentkåren vid LU 5 

Jönköpings studentkår 10 

Karlstad Studentkår 11 

Kristianstad studentkår 7 

Linnéstudenterna 17 

Lunds Naturvetarkår 3 

Sahlgrenska akademins studentkår 6 

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet  8 

Stockholms universitets studentkår 31 

Studentkåren DISK 3 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet - LiU 10 

Studentkåren i Borås 8 

Studentkåren i Östersund 4 

Studentkåren Malmö 17 

Studentkåren vid Högskolan Väst  6 

SöderS - Södertörns högskolas studentkår 9 

Tekniska högskolans studentkår 17 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 9 

Ultuna studentkår 3 

Umeå naturvetar- och teknologkår 5 

Umeå studentkår 12 

Uppsala teknolog- och naturvetarkår 8 

Uppsala studentkår 16 

Örebro studentkår 13 

Totalt 302 
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Föredragningslista SFSFUM 2019 
 
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. Val av torgfunktionärer 

9. Val av inkluderingsfunktionärer 

10. Medlemsärenden 

10.1. Utträdesärenden 

10.2. Uteslutningsärenden 

11.  Interpellationer 

12. Rapporter 

12.1. Rapport: Policy för externfinansiering 

12.2. Rapport: Arbetet första året med fokusfråga Psykosocial hälsa och 

arbetsmiljö  

12.3. Rapport: Verksamhetsberättelse Komit 2017/2018 

13. Berättelser 

13.1. Verksamhetsberättelse 2017/2018 

13.2. Årsredovisning 2017/2018 

13.3. Fastställande av resultat- och balansräkning 

13.4. Revisionsberättelse 

13.5. Ekonomisk revisionsberättelse 

13.6. Ansvarsfrihet 2017/2018 
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14. Val 

14.1. Val av ordförande 

14.2. Val av vice ordförande 

14.3. Val av doktorandkommitténs ordförande 

14.4. Val av styrelse  

14.5. Val av doktorandkommittén 

14.6. Val av verksamhetsrevisorer 

14.7. Val av auktoriserad revisor 

14.8. Val av valberedning  

15. Proposition 1: SFS verksamhet 2019/2020 

16. Proposition 2: SFS medlemsavgift och budget 2019/2020 

17. Proposition 3: Åsikter kring psykisk hälsa 

18. Proposition 4: Revidering av SFS Principprogram 

19. Proposition 5: SFS vision 

20. Proposition 6: Förutsättningar för styrelsens och doktoranders arbete 

21. Proposition 7: Medlemsksap i Vetenskap & Allmänhet 

22. Arrangör SFS medlemsmöte höst 2019 

23. Övriga motioner 

24. 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. Val av torgfunktionärer 

9. Val av inkluderingsfunktionärer 

13.3. Fastställande av resultat- och balansräkning 

14.7. Val av auktoriserad revisor 

22. Arrangör SFS medlemsmöte höst 2019 
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Överföring av mandat

Julia Elmhammar <ordforande@bthstudent.se> 4 maj 2019 18:02
Till: s@sfs.se

Hejsan!

Blekinge studentkår vill ge Gotland studentkår Rindi fullmakt att rösta med Blekinge studentkårs 4 mandat
från och med klockan 12:00 2019-05-05.

Allt väl.

--

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Julia Elmhammar,
-----------------------------------------------
Kårordförande / President
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
-----------------------------------------------
ordforande@bthstudent.se
+46708276162

Sveriges förenade studentkårer e-post - Överföring av mandat https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:53
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Lämna över fullmakt

Vice ordförande Studentkåren <vordf@ksk.nu> 4 maj 2019 18:07
Till: "s@sfs.se" <s@sfs.se>

Kristianstad studentkår vill ge Dalarna studentkår fullmakt att rösta med Kristianstad studentkårs 7
mandat från och med klockan 12:00 2019-05-05.

Vänliga hälsningar

 

Mette Borvén

Vice ordförande – Vice president
Studerandehuvudskyddsombud – Students main safety representative

Bostadssamordnare – housing coordinator

Kristianstad Studentkår – Kristianstad Student Union

Elmetorpsvägen 15, Hus 13 – House 13.

291 39 Kristianstad

Sveriges förenade studentkårer e-post - Lämna över fullmakt https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:53
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Överföring mandat

Ordforande Studentkaren <ordforande@shv.hv.se> 5 maj 2019 01:59
Till: "s@sfs.se" <s@sfs.se>

Hej,
Studentkåren vid Högskolan Väst ger Studentkåren i Östersund fullmakt att rösta med våra
sex (6) mandat från klockan halv ett (12:30) idag söndag 5 maj.

Vänligen
Julia Junedahl
Ordförande
Studentkåren vid Högskolan Väst
Delegationsledare

Sveriges förenade studentkårer e-post - Överföring mandat https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:52
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt

Erica Anderzén <studentpolitik@karen.hh.se> 5 maj 2019 08:27
Till: "s@sfs.se" <s@sfs.se>

Halmstad Studentkår lämnar över sina 7 mandat till Gotlands Studentkår Rindi från och med kl 12.

Med vänlig hälsning,

Best regards,

Erica Anderzén

Vice ordförande med studentpolitiskt ansvar

Halmstad Studentkår

www.facebook.se/halmstadstudentkar

www.instagram.com/halmstadstudentkar

www.karen.hh.se

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:54
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt att ge bort en kårs röster

Axel Andersson <ordf@gota.gu.se> 5 maj 2019 11:16
Svara: ordforande@gota.gu.se
Till: Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Nu kommer det!

Vi i Göta studentkår lämnar över våra 19 mandat till Consensus från om med nu. 
[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt att ge bort en... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:55

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: A343A6E0-FDB6-4421-86C3-8E2CD2371B6D. Page 46 of 56.



TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: A343A6E0-FDB6-4421-86C3-8E2CD2371B6D. Page 47 of 56.



Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt mandat

ELLEN HÖGBERG <ellen.hogberg@sib.hb.se> 5 maj 2019 12:14
Till: s@sfs.se

Hej, 

Studentkåren i Borås kommer att lämna mötet kl 15:00 och kommer då ge Försvarshögskolans studentkår
våra samtliga 8 mandat. 
Tack för ett mycket bra möte, vi ses i oktober! 

Med vänliga hälsningar,
Ellen Högberg
Ordförande
Studentkåren i Borås 2018/2019
ellen.hogberg@sib.hb.se

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt mandat https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:57
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Uppsala ger bort mandat

Klara Van Blaricum <klaravanblaricum@gmail.com> 5 maj 2019 13:36
Till: "s@sfs.se" <s@sfs.se>

Från och med 15.30 kommer Uppsala studentkår behöva lämna och ger därför en fullmäkt till Umeå
Studentkår och tilldelar dem våra 16 röster som börjar gälla 15.30 

Sveriges förenade studentkårer e-post - Uppsala ger bort mandat https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:59
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt DISK

fredrik nyblom <nyblomf@gmail.com> 5 maj 2019 15:27
Till: s@sfs.se

Från och med 15:30 vill Studentkåren DISK tilldela Stockholms Universitets Studentkår Studentkåren
DISKs tre mandat.

Mvh,
Fredrik Nyblom
Ordförande 
Studentkåren DISK

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt DISK https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:59
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt

Consensus - Thea Sandqvist <uu@consensus.liu.se> 5 maj 2019 15:28
Till: s@sfs.se

Consensus ger från 15:40 sina röster till StuFF.
Med vänliga hälsningar,

Thea Sandqvist
Utbildningsutvecklare
Head of educational affairs
+46 739 40 55 20
https://www.consensus.liu.se

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

För information om hur eventuella personuppgifter hanteras, se vår hemsida;
https://consensus.liu.se/om-karen/information-om-personuppgiftshantering

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 11:00
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt

Utbildningsbevakare Växjö <utbildning.vaxjo@linnestudenterna.se> 5 maj 2019 15:31
Till: "s@sfs.se" <s@sfs.se>

Eftersom jag måste resa vill jag ge Linnéstudenternas 17 mandat till SöderS
studentkår från och med nu.

Vänliga hälsningar, Best Regards
Johan Nilsson
____________________________________________
Utbildningsbevakare
Board Member in Charge of Educational Matters
Linnéstudenterna
Tuvanäsvägen 12, 352 52 Växjö
Tel: 070-481 99 51
E-mail: utbildning.vaxjo@linnestudenterna.se
Webbplats: linnestudenterna.se

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 11:01
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt

HTS - VKOU <Vkou@hts.lu.se> 5 maj 2019 15:35
Till: "s@sfs.se" <s@sfs.se>

Humanistiska och teologiska studentkåren överlåter sina 5 mandat till Lunds
naturvetarkår från och med klockan 16.15.

Med vänliga hälsningar
_____________________
Elisabeth Jensen Haverling
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Humanistiska och teologiska studentkåren - HTS

E-post: vkou@hts.lu.se
Telefon: 073-875 57 44
Besöksadress: SOL-centrum, Absalon (Helgonabacken 12, Lund)
Webbplats: www.htslund.se
Facebook: www.facebook.com/htslund
HTS riktlinjer för hantering och arkivering av personuppgifter finns att läsa här.

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 11:01
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt SFSFUM

ordf_vavs <ordf@vavslund.se> 5 maj 2019 15:36
Till: s@sfs.se

Hej! 
Corpus Medicum ger sina mandat till Lunds Naturvetarkår kl. 16.15.

--
Vänligen

Matilda Byström
Ordförande
Vårdvetenskapliga Studentföreningen
Språkrör, Corpus Medicum

     

Mobil: 072-2470123
E-post: ordf@vavslund.se
Web: vavslund.se
Adress: Margaretavägen 1B, Box 157, 221 00 Lund

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt SFSFUM https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 11:01
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Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Fullmakt att ge bort en kårs röster

Axel Andersson <ordf@gota.gu.se> 5 maj 2019 15:36
Svara: ordforande@gota.gu.se
Till: Sebastian Lagunas Rosén <sebastian.lagunas.rosen@sfs.se>

Hej igen från distans!

Hört att mötet drar över så vi ger vidare våra röster ännu en gång. 

Vi i Göta studentkår lämnar över våra 19 mandat till STUFF från och med nu. 

Consensus mailar även de om att ge vidare sina röster.

Vänligen,

Axel Andersson
Kårordförande 

Göta studentkår

0707 -15 46 31

www.gotastudentkar.se
[Citerad text är dold]

Sveriges förenade studentkårer e-post - Fullmakt att ge bort en... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ff6b382d22&view=pt&s...

1 av 1 2019-05-07 10:56
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E-mail: sam@consensus.liu.se
Role: Mötesordförande
Verified by Mobile BankID
Signature id: 9573297c-dc9b-4510-8bd8-76f8802f8672
BankID transactionId: e6439e30-0f18-457f-a369-530ccfd38c8e


		2019-06-27T15:09:30+0200
	TESignature2_svaerdlinn@gmail.com_
	Linn Svärd
E-mail: svaerdlinn@gmail.com
Role: Mötessekreterare
Verified by Mobile BankID
Signature id: 327fbfe9-bbf5-4d37-a31b-f7fee14cee41
BankID transactionId: 2605282e-b67d-4c59-a54b-e67f575f5e82


		2019-06-27T18:48:56+0200
	TESignature3_kindbergoskar@gmail.com_
	Oskar Kindberg
E-mail: kindbergoskar@gmail.com
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
Signature id: d2d77cee-a443-4475-bb36-db3675cfe86b
BankID transactionId: bdcde43d-56dd-47ef-b3e6-fc97f05b8e47


		2019-06-28T11:50:59+0200
	TESignature4_nisa0501@student.miun.se_
	Nils Sandqvist
E-mail: nisa0501@student.miun.se
Role: Mötessekreterare
Verified by Mobile BankID
Signature id: d729a751-ca13-4afd-955e-ede384ac15e0
BankID transactionId: 4624ec4d-d354-4070-8daf-391501c5a6de


		2019-06-28T14:08:40+0200
	TESignature5_sebastian.lagunas.rosen@sfs.se_
	Sebastian Lagunas Rosén
E-mail: sebastian.lagunas.rosen@sfs.se
Role: Mötessekreterare
Verified by Mobile BankID
Signature id: 05366bbc-b7f4-4299-a1c4-de9981f2ca91
BankID transactionId: f6aad2ca-59c2-4cad-8eec-b37798529106


		2019-07-02T19:05:38+0200
	TESignature6_fabian.s.klein@gmail.com_
	Fabian Klein
E-mail: fabian.s.klein@gmail.com
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
Signature id: 9dc997c2-6531-400d-92cd-068837524242
BankID transactionId: 2c7e0ebe-ec09-4cb7-8145-8dbcc36bd3dd


		2019-07-03T15:03:12+0200
	TESignature7_ebba.fogelstrom@utn.se_
	Ebba Fogelström
E-mail: ebba.fogelstrom@utn.se
Role: Mötesordförande
Verified by Mobile BankID
Signature id: bc306539-95cf-4481-bd67-6c69579baa58
BankID transactionId: d0704501-ccdf-4a73-9687-672f4d4a50f7


		2019-07-03T21:08:58+0200
	TESignature8_ordf@umeastudentkar.se_
	Erik Vikström
E-mail: ordf@umeastudentkar.se
Role: Justeringsperson
Verified by Mobile BankID
Signature id: 6d91ec8e-3236-47ce-b6ec-81238c9f729b
BankID transactionId: 98d80faf-bf91-4d79-90aa-237db244002e


		2019-07-06T10:23:53+0200
	TESignature9_mira.lindgren@esri.se_
	Mira Lindgren
E-mail: mira.lindgren@esri.se
Role: Mötesordförande
Verified by Mobile BankID
Signature id: 90148fd8-18d6-4548-9ed4-ff5db878d1b9
BankID transactionId: 0bac4e04-9d72-415a-a513-44d9eaa1d7df




