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Inledning
SFS saknar idag ett enhetligt dokument som beskriver organisationens
vision och syfte. SFS vision och syfte definierar och samlar
organisationen kring en gemensam vision för att långsiktigt säkerställa
att SFS kan sträva i samma riktning under en längre tid. Det skapar
förutsättningar för att planera, driva och genomföra förändringar i
organisationen effektivt. Propositionens syfte är att definiera en vision
för organisationen som ska gälla under kommande verksamhetsår.
Styrelsen vill i följebrevet även förankra en kommande förändring av
SFS syfte i stadgan.
Till grund för detta arbete ligger rapporten Rapport: SFS
organisatoriska långsiktighet och Slutförslag: Syfte, prioritering,
ekonomi och långsiktighet (SPEL) (Dnr: 044-126/1718), som
presenterades under fullmäktige 2018. Rapporten redovisar en
långsiktig struktur för organisationens arbete både externt och internt
samt presenterar en plan för den långsiktiga strukturen där SFS vision
och syfte är en viktig del.
En del av arbetet har inneburit att även se över organisationen;
styrelsen har därmed tittat på syftet som definieras i SFS stadga.
Styrelsen har tagit fram ett förslag för hur syftet i stadgan skulle kunna
uppdateras och styrelsen ser gärna att förslagen till nytt syfte och vision
förankras i organisationen innan det stadgas.
För att säkerställa långsiktighet föreslår styrelsen 18/19 att till
SFSFUM 2020 ett förslag läggs som skulle kunna se ut enligt följande:
att i SFS stadga lägga till 1 kap. 1 § Vision med brödtexten: “Alla har
tillgång till en högkvalitativ högre utbildning” och följd-justera
efterföljande numrering.
att i SFS stadga 1 kap. 2 § Syfte ersätta texten med:
Sveriges förenade studentkårer syfte är att:
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Samla studenternas röst i den nationella student- och
högskolepolitiken.
Främja medlemskårernas arbete med studentinflytande på lokal
nivå.
Skapa mötesplatser för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling
för Sveriges studentkårer.

Proposition 5:
Vision för Sveriges förenade
studentkårer
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige
att tidigare strategi- och visionsdokument beslutade av fullmäktige
upphör att gälla.
att fastställa SFS vision till “Alla har tillgång till en högkvalitativ
högre utbildning”.
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