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Följebrev Proposition 6:  

Förutsättningar för styrelsens och 
doktoranders arbete i SFS 

Bakgrund  
Proposition 6 berör förslag på förändringar på två områden i SFS 
stadgar: styrelsens sammansättning och doktorandkommitténs 
förutsättningar. Om en medlemskår önskar yrka på andra delar i 
stadgarna än dessa två områden hänvisar styrelsen till att lägga 
förslaget som en övrig motion.   

Styrelsens förslag 
Styrelsens sammansättning 

I samband med SFSFUM i Linköping 2017 fattade fullmäktige beslut om 
att ändra styrelsens sammansättning från 15 ledamöter till 11 
ledamöter inräknat ordförande och vice ordförande utifrån förslag i 
styrelsens proposition (dnr. O412-4/1617).  

Förslaget till minskningen av styrelsens storlek grundades dels i hur 
den dåvarande styrelsen för verksamhetsåret 16/17 bedömde att arbetet 
fungerade inom styrelsen och dels i ekonomiska avväganden. Styrelsen 
16/17 avsåg med förslaget att skapa möjligheter för ett mer effektivt 
arbete där varje enskild ledamot skulle få större möjlighet att ta en aktiv 
del i diskussioner samtidigt som att ett färre antal ledamöter skulle 
resultera i en mindre ekonomisk belastning för SFS. Styrelsen 16/17 
identifierade att en eventuell nackdel med förslaget skulle vara att 
arbetsbördan i olika arbetsgrupper skulle bli tyngre för respektive 
ledamot de år styrelsen finner behov av att tillsätta många grupper, men 
styrelsen framhöll också att kvalitet i detta sammanhang är viktigare än 
kvantitet. Styrelsen 16/17 framhöll också att SFS styrelse ska ha en 
tydlig strategisk roll inom organisationen och att det på lång sikt inte 
ska finnas ett lika stort behov av operativ arbetskraft i styrelsen utan 
att resurser istället bör satsas på den operativa delen av organisationen, 
till exempel framtida kommittéer och kanslipersonal. 
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Den nya sammansättningen fick effekt först i och med val av styrelse för 
verksamhetsåret 2018/2019. Efter drygt ett halvår med den nya 
sammansättningen upplever styrelsen att de färre antalet ledamöter i 
kombination med att SFS kansli inte är bemannat i den utsträckning 
som tidigare styrelse avsåg, har resulterat i att arbetsbelastningen har 
blivit märkbart högre på varje ledamot. Det är dessutom svårt att hinna 
med de uppsatta ambitionerna. SFS ekonomiska situation har 
förbättrats avsevärt sedan verksamhetsåret 16/17 och styrelsen ser att 
det finns ekonomisk utrymme för att återigen utöka styrelsen men att 
det inte finns tillräckligt utrymme för att utöka kansliet ytterligare. 
Styrelsen föreslår därför att i stadgarna föra in möjligheten att besluta 
om ett större antal ledamöter. Förslaget är att införa ett intervall där det 
totala antalet ledamöter kan variera från 11 till 15 stycken inklusive 
ordförande och vice ordförande. Genom att ange ett intervall är det 
möjligt att inför varje verksamhetsår bedöma hur stor styrelse som kan 
vara lämplig att tillsätta och att styrelsen storlek därmed kan variera 
utifrån förväntad arbetsbelastning.   

Doktorandkommitténs förutsättningar 

Doktorandkommittén är SFS särskilda organ för forsknings- och 
forskarutbildningsfrågor. Doktorandkommittén skiljer sig från SFS 
övriga kommittéer bland annat genom att Doktorandkommittén är 
reglerad i SFS stadga och befinner sig organisatoriskt direkt under SFS 
fullmäktige. I samband med SFSFUM i Linköping 2017 lyfte styrelsen 
16/17 fram förslag på stadgeändringar i en proposition (dnr. O412-
4/1617) med avsikt att likställa Doktorankommittén med SFS övriga 
kommittér vilket skulle innebära att Doktorandkommittén blev 
underställd SFS styrelse. Stadgeändringarna bestod i att helt stryka 
Doktorandkommittén ur SFS stadga men att lägga till en lydelse om att 
det alltid ska finnas en kommitté för forsknings- och 
forskarutbildningsfrågor. 

Motiveringen till förslaget bestod i skapa en närmare koppling till SFS 
verksamhet, SFS resurser och politiska ledning genom att inordna 
Doktorandkommittén under styrelsen. Den befintliga strukturen skapar 
en otydlighet kring roller, mandat och ansvar vilket försvårar arbetet 
med att skapa en hållbar och effektiv påverkansorganisation. Styrelsen 
16/17 avsåg med förslaget att doktorandkommitténs frågor skulle få en 
större roll i styrelsens arbete och diskussioner och att ett större ansvar 
skulle läggas på styrelsen att frågor specifika för forskarstuderande 
uppmärksammas. En av de främsta fördelarna som lyftes fram med att 
likställa Doktorandkommittén med andra kommittéer är möjligheten för 
styrelsen att utse ledamöterna till kommittén. Då det under flera år 
varit svårt att rekrytera ledamöter och att fylla hela kommittén under 
SFSFUM har det lett till vakanta platser och hög arbetsbelastning på de 
doktorander som utsetts till kommittén. Om det istället är styrelsen som 



3 

utser ledamöter är det möjligt att när som helst utse nya ledamöter till 
kommittén istället för att invänta ett fullmäktigemöte.En annan fördel 
med att valförfarandet flyttas från fullmäktige är att 
doktorandkommitténs ledamöter kommer utgöra en majoritet av 
beredningsgruppen som lägger förslag till styrelsen. Valet kommer 
därmed i större utsträckning än idag beredas av ledamöter som har 
insikt i doktoranders situation och Doktorandskommitténs verksamhet.   

Styrelsen 16/17 lyfte också att det finns en viss risk att 
Doktorandkommitténs roll försvagas och att forsknings- och 
forkarutbildningsfrågor hamnar i skymundan i det fall styrelsen inte är 
intresserad av dessa frågor. Styrelsen 16/17 bedömde att den risken var 
liten och att samtliga förslag rörande Doktorandkomittén skulle 
resultera i större möjligheter för forskarstuderande att delta i SFS 
arbete.  

Fullmäktige beslutade dock att avslå styrelsens förslag och istället 
behålla Doktorandkommittén organisatoriskt under fullmäktige.  

Nu vill SFS styrelse återigen lyfta möjligheten att inrätta 
Doktorandkommittén som ett organ under styrelsen då problematiken 
med rekrytering till organet har försämrats ytterligare. Den nuvarande 
organisatoriska placeringen påverkar arbetet inom 
Doktorandkommittén men också SFS arbete generellt när det gäller 
forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Den nuvarande 
organisatoriska placeringen av Doktorandkommittén bidrar till att 
organet blir relativt frikopplat från det arbete som genomförs i styrelsen, 
av presidiet och av kansliet vilket har visat sig negativt när det gäller 
möjligheten att driva de politiska frågor som avhandlas inom 
Doktorandkommittén vidare mot myndigheter och regering.  

Styrelsen föreslår därför att Doktorandkommittén flyttas från att vara 
underställd fullmäktige till att bli underställd styrelsen och att 
stadgarna korrigeras utifrån detta förslag. Den stora skillnaden jämfört 
med det förslag som senast presenterades för fullmäktige är att 
styrelsen har valt att behålla Doktorandkommittén på flera ställen i 
stadgarna för att säkerställa kommitténs inflytande i organisationen. 
Till exempel anser styrelsen att Doktorandkommittén fortfarande ska 
erhålla kallelse till SFSFUM där de även har motions-, interpellations-, 
närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt. Doktorandkommittén föreslås 
också fortsatt inneha närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.  

Styrelsen har fört och fortsätter föra en dialog med Doktorandkommittén 
kring de föreslagna förändringarna med målsättning att enas kring ett 
förslag som skapar de bästa förutsättningarna för att effektivt kunna 
bedriva påverkansarbete inom forsknings- och forskarutbildningsfrågor. 
Vid propositionens skrivande har ingen sammanhållen åsikt lämnats 
från Doktorandkommittén till SFS styrelse gällande de föreslagna 
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ändringarna. Styrelsen uppmuntrar dock Doktorandkommittén att 
lämna in motioner till fullmäktige om de har förslag på förändringar i 
denna proposition. Medlemskårerna rekommenderas också att ställa 
direkta frågor till Doktorandkommittén som kan besvaras under 
SFSFUM.  

Förklaring till respektive att-sats 

Att1: Korrigera antalet ledamöter i styrelsen från ett fast antal på 11 
ledamöter till ett intervall på 11 till 15 ledamöter enligt resonemang 
ovan samt ange att fullmäktige beslutar om att fastställa antalet 
ledamöter inför varje verksamhetsår. I praktiken innebär förslaget att 
valberedningen (genom tillägg i att3) lägger fram förslag till antal 
ledamöter i styrelsen i samband med valet. Antalet ledamöter beslutas 
av fullmäktige innan själva valen genomförs. Valberedningens förslag på 
antal ledamöter grundas på föreslagen verksamhet och budget samt 
utifrån dialog med styrelsen. 

Att2: Lägga till att det ingår i fullmäktiges uppdrag att fastställa antalet 
ledamöter i styrelsen inför varje verksamhetsår.  

Att3:  Lägga till att det är valberedningen som lägger fram förslag på 
antal ledamöter i styrelsen inför varje verksamhetsår.  

Att4: Stryka “Doktorandkommittén” från de förtroendevalda som ska 
tillsättas under SFS fullmäktige för att möjliggöra för styrelsen att 
istället utse ledamöterna till Doktorandkommittén.  

Att5: Stryka att en rangordnad ersättarlista ska upprättas för 
doktorandkommittén under SFS fullmäktige i och med att förslaget är 
att styrelsen istället ska utse ledamöterna till Doktorandkommittén. 

Att6: Se förklaring till att3. 

Att7: Stryka att extrainsatt fullmäktigemöte ska hållas då 
Doktorandkommitténs ledamöter understiger hälften av det antal som 
enligt stadgan ska väljas då förslaget är att styrelsen ska utse 
ledamöterna till Doktorandkommittén. 

Att8: Stryka att en plats i styrelsen ska reserveras för en doktorand då 
styrelsen anser att det är bättre om studenter och doktorander likställs 
när det gäller att söka till SFS styrelse. I och med detta söker 
doktorander till SFS styrelse på samma villkor som övriga studenter och 
det blir upp till valberedningen att, i enlighet med nuvarande 
instruktioner, ta hänsyn till utbildningsnivån på de sökande för att ge 
förslag på en så komplett och mångfacetterad styrelse som möjligt.  

Att9: Nuvarande Kapitel 5 som reglerar doktorankommittén i stadgarna 
stryks och ett nytt stycke förs in i stadgarna i enlighet med att10. 
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Att10: Under rubriken i stadgarna som bland annat beskriver styrelsens 
kommittéer lägga till en ny rubrik och ett nytt stycke som anger att 
Doktorandkommittén ska vara en permanent kommitté. I övrigt 
resulterar ändringen i att det som gäller för andra kommittér också 
gäller för Doktorandkommittén.  

Att11: Lägga till att förändringarna i stadgan börjar gälla från och med 
verksamhetsåret 19/20.   
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Proposition 6  

Förutsättningar för styrelsens och 
doktoranders arbete i SFS  

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår fullmäktige  

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.” 

att2 i SFS stadga 3 kap. 1 § lägga till ny mom. 3 med följande innehåll 
“För styrelsen fastställa antalet ledamöter som styrelsen ska bestå av 
under kommande verksamhetsår.” 

att3 i SFS stadga 6 kap. 3 § lägga till ny mom. 4 med följande innehåll 
”Avseende valet av styrelsen ska valberedningen ge förslag på antalet 
ledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret.” 

att4 i SFS stadga 3 kap. 1 § mom. 1 stryka sista punkten 
“Doktorandkommitté, varav en ordförande väljs separat.” 

att5 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.” 

att6 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.”	

att7  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.” 

att8 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.” 

att9 i SFS stadga stryka hela kapitel 5.  



7 

att10 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.” 

att11 beslutade förändringar i SFS stadga träder i kraft den 1 juli 2019.  

 


