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Följebrev Proposition 1: SFS
Verksamhet 20/21
Styrelsen fattade den 20 mars 2020 det ovanliga och tråkiga beslutet att inte genomföra
SFSFUM som ett fysiskt möte. Detta med anledning av smittorisken av covid-19 som medför
begränsningar i genomförandet av SFSFUM 2020. Ett resultat av detta blir att ursprunglig
proposition 1 med förslag på ny politisk fokusfråga samt förslag på ettårig verksamhet inte
läggs fram. Styrelsen anser att förändrade förutsättningar förhindrar en fullgod demokratisk
process för att besluta om verksamhetsårets särskilda prioriterade områden. Med anledning
av detta väljer styrelsen att lägga fram en komprimerad verksamhetsplan för 2020/2021.
Frågan om genomförandet av SFSFUM 2020 diskuterades på ett digitalt medlemsmöte. De
som deltog ansåg att styrelsen hade rätt att frångå stadgan till följd av rådande
omständigheter. Medlemmarna fick ett antal alternativ till fullmäktiges genomförande och
ansåg att SFSFUM 2020 helst bör genomföras fysiskt. Efter diskussion med värdkåren blev
det uppenbart att detta inte var möjligt. Efter det digitala mötet inkom en skrivelse från ett
antal medlemskårer som ansåg att ett kortare digitalt fullmäktigemöte bör hållas för att
avhandla de viktigaste punkterna för organisationens vidare arbete som val,
verksamhetsplan (i kortare form) och budget samt att ett extrainsatt fysiskt fullmäktigemöte
bör hållas efterföljande termin. Styrelsen tog del av av dessa inspel och tog beslutet att hålla
ett digitalt fullmäktigemöte.
Syftet med dokumentet är att redovisa vad SFS förtroendevalda och kansli ska prioritera tills
dess att en ordinarie verksamhetsplan kan antas. SFS Verksamhet 20/21 utgår från de
ställningstaganden och åsikter som fullmäktige har beslutat. SFS Verksamhet 20/21 är ett
övergripande och strategiskt dokument. Konkretiseringen görs med hänsyn till
styrdokument, budget, politiskt läge och de resurser organisationen har tillgodo.
SFS Verksamhet 20/21 beskriver SFS verksamhet och består av tre delar:
● Tidigare beslutade fokusfrågor.
● Löpande verksamhet i enlighet med styrdokument.

● Planering och genomförande av extrainsatt FUM hösten 2020.

Proposition 1: SFS Verksamhet 20/21
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige
att anta “SFS Verksamhet 20/21” i sin helhet.

SFS Verksamhet 20/21
Inledning Detta dokument är antaget av SFS fullmäktige 2020 och utgör grunden för
SFS arbete under verksamhetsåret 2020/2021. Dokumentet är vägledande för SFS
förtroendevalda och kansli.
SFS ska vara en nationell påverkansorganisation som driver frågor för studenter och
doktorander. Ett stabilt och långsiktigt påverkansarbetet är avgörande för att behålla
positionen som en viktig politisk aktör. För att kunna påverka en relativt långsam politisk
process finns ett behov av ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt för hela
organisationen när verksamheten planeras.

Tidigare beslutade fokusfrågor Verksamhetsåret 20/21 går den organisatoriska
fokusfrågan 19/20-21/22 "SFS enhetliga och ändamålsenliga kommunikation" in på sitt
andra år. Den politiska fokusfrågan 18/19–20/21 "Studenters psykosociala hälsa och
arbetsmiljö" går in på sitt tredje och avslutande år.
Under första året är den treåriga fokusfrågan inne i ett internt förberedande stadium och
behandlas på ett planerande och strategiskt plan av styrelse och kansli. De två återstående
åren är präglade av det externa påverkansarbetet. Löpande stäms arbete, strategi och
planer av.
Styrelsen har valt att inte ändra i tidigare beslutade fokusfrågor och avråder också
medlemskårerna från att göra detta eftersom fokusfrågornas långsiktighet då skulle
undermineras. Systemet med treåriga fokusfrågor har hittills utgjort ett stort värde för
organisationen eftersom det möjliggör en långsiktig planering och fokus för
påverkansarbetet.

Löpande verksamhet i enlighet med styrdokument Presidium, kansli,
styrelse och kommittéer ska fortsätta arbetet med den löpande verksamheten utifrån
gällande styrdokument.

Planering och genomförande av extrainsatt FUM Med anledning av covid-19
och smittorisken det medförde att genomföra ett fysiskt fullmäktigemöte 2020
genomfördes SFSFUM 2020 digitalt. Det digitala mötet var en komprimerad version där
huvuddelen av styrelsens propositioner och medlemskårernas motioner sköts till
framtiden. Med anledning av det ska ett extra fullmäktigesammanträde (extra-FUM)
genomföras höstterminen 2020. Detta ska arrangeras av SFS i Stockholmsområdet.
Styrelsen ges även mandat att planera och genomföra ett extra-FUM där hela eller delar

av sammanträdet genomförs digitalt om nuvarande omständigheter kvarstår. Det kan
finnas andra förutsättningar som gör att ett fysiskt sammanträde inte är genomförbart, det
åligger styrelsen 20/21 att hantera detta.

