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SFS årsplanering 2017/2018

Bakgrund
Årsplaneringen är framtagen med hänsyn till externa möten och
händelser, konsekvenser baserade på datum reglerade av stadgan,
dialog med medlemskårer som planerar att arrangera möten,
möjliggörande av förankring samt god process inför SFS fullmäktige
samt hänsyn till överlämningsmånaden.
Planeringen utgår från grundtanken att styrelsens och
medlemskårernas arbete inför fullmäktige 2018 startar tidigare än
föregående verksamhetsår. Att verksamheten läggs om möjliggör ett
nytt sätt att arbeta och fånga in samtliga delar av SFS verksamhet, och
även sprida ut arbetsbelastningen jämnare under året. Värt att notera
är att implementeringen av stadgeförändringen kring medlemskårernas
inrapportering av antal representerade studenter senast 31 oktober
snarare än 31 januari, är inkluderad i denna årsplanering trots att den
nya stadgan börjar gälla först 1 januari 2018.
Planen möjliggör att vid behov hålla SFS fullmäktige en vecka senare
utan att behöva ändra planen i övrigt (detta hade däremot eventuellt
fått konsekvenser i relation till externa möten).

Tabellnyckel
Gråa fält: Styrelsemöten
Röda fält: Fysiska möten för medlemskårer
Gula fält: Datum av betydelse för medlemskårer
Lila fält: Externa händelser
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Datum:

Händelse:

3-9 juli

Almedalsveckan

4 augusti

Kallelse till styrelsemöte #2

11 augusti

Handlingar till styrelsemöte #2

18 augusti 12:00 – 20
augusti 15:00

Styrelsemöte #2
Fortsatt introduktion av nya styrelsen. Diskussion om
vad styrelsen vill fokusera på under sitt år, politiskt
som organisatoriskt.
Workshop och beslut om den konkretiserade
verksamhetsplanen.
Beslut om arbetsgrupper:
-

Nya grupper för året

-

FUM- och medlemsmötesgrupp

-

Årets studentstadsjury

-

Presidieråd

1 september

Kallelse till styrelsemöte #3

8 september

Handlingar till styrelsemöte #3

15 september 12:00 –
17 september 15:00

Styrelsemöte #3
Diskussion och eventuella beslut om styrelsens
delegationer, arbetsordningar, riktlinjer och policys.
Arbete inför medlemsmöte 3-4 oktober.

26 september

Kallelse till styrelsemöte #4

26 september

Handlingar till medlemsmöte #1

28 oktober

Kallelse till styrelsemöte #4

3-4 oktober

Medlemsmöte #1
Arrangeras av Studentkåren i Borås
Syfte: dels diskutera av styrelsen vald politik ur
verksamhetsplanen, dels ge medlemskårerna relevant
fortbildning inom den aktuella fokusfrågan och andra
aktuella frågor.
Möjlighet till input/förankring för kommande
fokusfråga.

3 oktober

Handlingar till styrelsemöte #4

10 oktober 18.00 –
20:00

Styrelsemöte #4 (distans)
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Diskussion efter input från medlemsmöte #1.

23-27 oktober

Öppet för inspel från medlemskårerna gällande
styrelsens propositioner till SFS fullmäktige 2018.

24-25 oktober

SUHF Årskonferens och förbundsförsamling

27 oktober

Kallelse till styrelsemöte #5

31 oktober

Senast datum för medlemskårer att rapportera antal
representerade studenter.

3 november

Handlingar till styrelsemöte #5

10 november

Utlysning Årets studentstad.

10 november 12:00 –
12 november 15:00

Styrelsemöte #5
Beslut gällande styrelsens plan för SFS fullmäktige
samt antal propositioner till fullmäktige 2018.
Utvärdering av medlemsmötet 3-4 oktober.

23-25 november

European Quality Assurance Forum, EQAF

27 november – 3
december

ESU Board Meeting 73

1 december

Kallelse till styrelsemöte #6

8 december

Handlingar till styrelsemöte #6

15 december

Deadline ansökan Årets studentstad.

15 december 12:00 –
17 december 15:00

Styrelsemöte #6
Beslut om vilka propositioner styrelsen ska lägga till
SFS fullmäktige 2018. Framskrivande av
propositionsutkast samt planläggning av
färdigställande.
Beslut om fullmäktiges mandatfördelning.
Diskussion inför medlemsmöte #2.

15 december

Senast meddela mandatfördelning och antal ombud till
medlemskårerna

10 januari

Kallelse till styrelsemöte #7

15 januari

Kallelse, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse
samt nomineringsanmodan SFSFUM 2018

17 januari

Handlingar till styrelsemöte #7

24 januari 17:30 –
21:00

Styrelsemöte #7 (distans)

3

Beslut om utkast propositioner.

Halvårsuppföljning av den konkretiserade
verksamhetsplanen och ekonomin. Eventuella förslag
samt beslut om behov att förändra
verksamhetsinriktning.
Beslut om årsredovisning och bokslut.
29 januari

Handlingar till medlemsmöte #2

29 januari

Utkast på propositioner offentliggörs 29 januari.

29 januari – 13
februari

Möjlighet till inspel på propositionsutkast med deadline
23:59 13 februari.
Föranmälan av motioner sker under samma tidsram.

5 februari 12.00 –

Medlemsmöte #2 i Stockholm

6 februari 15.00

9 februari

Syfte: skapa en förankring och avstämning inför
SFSFUM, innehålla information om fokusfrågan,
bostadsrapporten & olika aktiviteter SFS genomför i
Almedalen.
Deadline ansökan arrangör medlemsmöte.

16 februari

Föranmälan av motioner offentliggörs.

16 februari

Handlingar till styrelsemöte #8

23 februari 12:00 – 25
februari 15:00

Styrelsemöte #8

2 mars

Propositioner offentliggörs (VoteIt, TeamEngine &
hemsida).

Propositioner till SFS fullmäktige 2018 färdigställs
samt fastställs.

Motionsanmälan öppnar.
13-17 mars

European Students Convention 35, ESC

14 mars

SUHF Förbundsförsamling

16 mars

Kallelse styrelsemöte #9

23 mars

Deadline inkomna handlingar till SFSFUM2018
(motioner, interpellationer, ansökan in- och utträde).

23 mars

Handlingar till styrelsemöte #9

28 mars

Kallelse styrelsemöte #10 (distans)

30 mars 12:00 – 1 april Styrelsemöte #9
15:00
Skriva motions- och interpellationssvar. Beslut om
Årets studentstad 2018/19.
Utvärdering av medlemsmötet 5-6 februari.

4

4 april

Handlingar styrelsemöte #10

5-9 april

Nordiskt ordförandemöte, NOM

11 april

Styrelsemöte #10 (distans)
Fastställa motions- och interpellationssvar.

12 april

Kallelse styrelsemöte #11

13 april

Deadline för handlingar till SFSFUM att skickas ut
-

Förslag på dagordning

-

Motioner och styrelsens motionssvar,

-

Interpellationer och styrelsens
interpellationssvar,

-

Underlaget från valberedningen,

-

Tillkommande nomineringar,

-

Ansökningar om medlemskap i SFS,

-

Anmälningar om utträden ur SFS samt

-

Övriga fullmäktigehandlingar.

19 april

Handlingar styrelsemöte #11

26 april

Styrelsemöte #11

27-29 april

SFS fullmäktige 2018!
Val, SFS verksamhet 18/19, ekonomisk ram,
årsredovisning och årsberättelse, arrangör av
medlemsmöte samt ev. övriga propositioner.
Aktiviteter kan komma att arrangeras även under
kvällen 26 april.

2-6 maj ALT. 8-13 maj

ESU Board meeting 74

23-25 maj

Ministerkonferens i Paris (Bolognaprocessen)

31 maj

Kallelse till styrelsemöte #12

1 juni

Kallelse till styrelsemöte #1 SFS styrelse 18/19

7 juni

Handlingar till styrelsemöte #12

8 juni

Handlingar till styrelsemöte #1 SFS styrelse 18/19

14 juni

Styrelsemöte #12

15-16 juni

Styrelseöverlämning
(styrelsen 17/18)

15-17 juni

5

Styrelseöverlämning

(styrelsen 18/19)
17 juni

6

Styrelsemöte #1 SFS styrelse 18/19

