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1. Presidiets förord 

“De har tillsammans en bredd i sina hjärtefrågor som motsvarar bredden 
inom SFS, och de kan båda med lätthet prata om hela spektrat av både 
politiska och organisatoriska frågor. Valberedningen föreslår därför ett 
presidium som kompletterar varandra som en väv istället för som ett 
pussel. Vi tror att Caroline och Charlotta kommer arbeta ihop som ett 
tydligt team som delar på ledarskapet och som för en engagerad 
studentrörelse framåt.” -SFS valberedning 15/16  

Citatet ovan kom att prägla hela vårt verksamhetsår. Från första stund 
satsade vi på att bli ett team för att skapa både tydlighet och ett driv i 
organisationen. På det viset skulle vi klara av att nå en handlingskraft 
nog att ta tag i långtgående problem inom SFS och påbörja en resa mot 
en starkare studentrörelse. 

Vi var båda envisa med olika kårpolitiska bakgrunder, värderingar och 
perspektiv. Caroline med ett år i ryggen som ordförande med en stark 
förhoppning om att få arbeta mer med politisk förändring och starkare 
ledarskap och Charlotta med ett driv efter att ha arbetat med SFS 
ideellt genom styrelsen med stora förhoppningar om att äntligen kunna 
göra reell skillnad politiskt och organisatoriskt. Det tog för oss båda ett 
tag att förstå den andras arbete, förväntningar och förhållningssätt till 
predsidierollerna. Trots detta körde vi med gasen i botten från dag ett, 
något som vi båda är otroligt glada för idag ett halvår efter att vårt 
mandat avslutats.  

Vi lyckades trots en gigantisk omorganisation arbeta med, och även 
uppnå stor förändring inom, i stort sett samtliga delar av 
verksamhetsplanen. De få delar som inte genomfördes valdes aktivt bort 
av anledningar som beskrivs i denna verksamhetsberättelse. Tyvärr 
möttes vi inte av lika stor förståelse för omorganisationens konsekvenser 
av den interna organisationen som av externa parter. Kravbilden låg 
kvar på samma nivå och resultat förväntades såväl överträffa tidigare år 
som ske snabbare. Detta är inte något vi uppfattade från samtliga 
medlemskårer, men tyvärr från nog många för att skapa en 
arbetssituation präglad av förväntningar bortom förutsättningar.  

Efter många år som aktiva kvinnor inom studentrörelsen har vi lärt oss 
att känna igen mönstret. En mansdominerad värld som inte granskar 
kvinnor på samma grunder som deras bröder är vare sig konstruktiv 
eller förstående. Oavsett mängden arbete som läggs ned, eller de resultat 
som uppnås. Trots det lämnar vi verksamhetsåret med en stor stolthet 
över de framgångar vi gemensamt genomfört. 
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Slutligen vill vi föra till historien att året lyckades så bra främst med 
hänsyn till det fantastiskt goda samarbete vi uppnådde inom presidiet. 
Utan varandras envisa vilja att arbeta som ett team hade 
studentrörelsen inte nått lika långt, och det engagemanget inte främjats. 
Vi vill därför tacka valberedningen för deras spådom och bra avvägning 
av kompletterande 
kompetenser. Vi vill 
tacka medlemskårerna 
för deras enhälliga 
förtroende. Vi vill tacka 
alla aktiva, 
förtroendevalda och 
medarbetare. Tack, alla 
som möjliggjorde ett 
framgångsrikt år. 

 

Caroline Sundberg, ordförande 2016-2017 

Charlotta Tjärdahl, vice ordförande 2016-2017 
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2. Omvärlden och det interna - en verklighet att 
förhålla sig till 

2.1 Omvärlden vi förhöll oss till  
SFS befinner sig som organisation i ett ständigt skiftande och 
utvecklande politiskt och organisatoriskt landskap. Långt ifrån all 
verksamhet går att förutse genom en verksamhetsplan, och för att 
ständigt vara en flexibel och relevant organisation händer det under ett 
år långt mer verksamhet än vad som fångas i vare sig en 
verksamhetsplan eller en verksamhetsberättelse. 

 

Omvärlden gjorde sig påmind och kommenterades i september då 
ministern meddelade att Harriet Wallberg, universitetskansler tillika 
myndighetschef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), skulle behöva 
lämna sitt uppdrag, eftersom hon var rektor för Karolinska institutet 
när Paolo Macchiarini anställdes där. Då relationen med kanslern varit 
av betydande karaktär i relation till utveckling av såväl 
kvalitetssäkringssystemet som studenternas roll inom det innebar det 
vakuum som följde att arbetet inom området försvårades. 

 

En återkommande stor omvärldshändelse är släppet av regeringens 
budgetproposition. I höstbudgeten 2016 fanns en stor avsaknad på 
högskolepolitiska satsningar kopplat till pedagogik och resurstilldelning. 
Något som vi öppet ställde oss kritiska till och valde att uppvakta 
regeringen såväl som andra riksdagspartier med stora förhoppningar om 
att se förbättring i den följande vårändringsbudgeten och 
nästkommande höstbudget. En ljusglimt var däremot att regeringen i 
sin proposition lovade att se över socialförsäkringssystemet innan 
mandatperiodens slut (september 2018). 

 

I det internationella påverkansarbetet engagerade sig SFS utöver sitt 
ordinarie arbete genom att med styrelsebeslut signera Bergen 
Declaration. En global deklaration som författades av 
studentrepresentanter från Sydamerika, Nordamerika, Europa, Afrika, 
Asien, Oceanien under The European Students’ Unions 
fullmäktigesammanträde maj 2016. Deklarationen syftar till att öka 
samarbetet mellan organisationerna för att bygga ett nätverk som på 
lång sikt kan leda till återskapandet av en global studentröst.  
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Den forskningsproposition som släpps vart fjärde år inföll under hösten 
2016. Årets proposition upptog mycket tid, både för avsaknaden av 
hänsyn till behov av högskolepedagogisk utveckling, och annonserandet 
av en statlig styr- och resursutredning. Sedan, under våren 2017 
släpptes UKÄs efterlängtade rapport om studentinflytandets 
förutsättningar. SFS hade varit aktiva och avgörande i att utredningen 
tillsattes och fortsatte på samma spår även under författandet och efter 
släppet. 

 

I slutet av januari 2017 publicerades UKÄs redovisning av det 
regeringsuppdrag de haft för att kartlägga studieavgifterna i landet. En 
redovisning som ämnade till att synliggöra hur implementeringen av 
studieavgifterna fortlöpt och hur det påverkat studentgruppens 
sammansättning av studieavgiftsbelagda studenter. En rapport som 
sedan spelade in i regeringens direktiv om att tillsätta 
Internationaliseringsutredningen med syfte att förnya den nationella 
strategin för internationalisering av högre utbildning. Både 
kartläggningen av studieavgifterna och direktivet för 
internationaliseringsutredningen mottogs av SFS med öppna armar. 
Äntligen kunde vi se att rapporten ”Räcker det med undervisning på 
engelska? – en granskning av strategier för internationalisering av högre 
utbildning”, som släpptes 2014 hade blivit hörd. Om kartläggningen eller 
utredningen kom till att påverka svensk högre utbildning är för 
framtiden att utvisa.  
 
 
Tillträdesutredningen, en utredning för att skapa ett öppnare och 
enklare system för tillträde till svensk högre utbildning lämnade sitt 
slutbetänkande i maj 2017. En utredning som SFS aktivt följt och 
slutbetänkandet låg väl i linje med SFS ställningstaganden, något som 
påvisades i det remissvar som lämnades i juni 2017. Regeringens 
framtida förslag är sedan upp till kommande verksamhetsår att bevaka.   
 

Under året uppmärksammades kampen mot faktaresistens genom bland 
annat kampanjen March for Science. SFS undertecknade Vetenskap och 
Allmänhets upprop samt deltog i det demonstrationståg som hölls i 
Stockholm i april 2017. 

 

Under verksamhetsåret 2016/2017 skedde mycket i SFS politiska 
omvärld, men året präglades främst av det interna behovet av en 
omorganisering och ökad tydlighet i ekonomisk och organisatorisk 
styrning. 
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2.2 Omorganisation 

Bakgrund 
Hösten 2016 ställde styrelsen sig bakom ledningsgruppens förslag om att 
omorganisera SFS kansli. Under en längre tid hade organisationen haft 
arbetsmiljöproblem med grund i otydligt ledarskap, roller, processer, ansvar och 
befogenheter mellan olika organ och funktioner inom organisationen.  

Återblick verksamhetsåret 2015/2016 
Eftersom att många av de processer som påverkade det interna arbetet under 
verksamhetsåret påbörjades under året innan då kanslichefen var ny, 
ordföranden detsamma och vice ordförande styrelseledamot har vi valt att 
omnämna den kontext i vilken året 2016/2017 påbörjades i.  
 
Sedan hösten 2015 har diskussioner förts inom ledningsgruppen och styrelsen 
gällande vilken verksamhet som SFS ska bedriva. Dessa diskussioner utgick 
från en organisatorisk tanke om att vara en spetsig påverkansorganisation. 
Diskussionen landade i att SFS ska driva projekt som direkt gynnar SFS 
kärnverksamhet. Som ett led i det arbetet pågick också en diskussion i 
ledningsgruppen och med de anställda kring vilka tjänster som ska finnas på 
kansliet och vilket innehåll de ska ha. 

Omorganisationen steg för steg 
Roller, ansvar och befogenheter 
Under hösten 2016 genomförde styrelsen en workshop med S:t Lukas 
(konsultstöd för styrelsen och ledningen under omorganisationen) för att 
tydliggöra styrelsens roll, ansvar och befogenheter i organisationen.  
Ledningsgruppen påbörjade också sitt förändrings- och utvecklingsarbete under 
hösten. Detta med fokus på att tydliggöra roller, ansvar och befogenheter 
utifrån funktionerna som presidialer och kanslichef kopplat till styrelse och 
kansli. Till sin hjälp har ledningsgruppen haft stöd från S:t Lukas vid tre 
tillfällen. Arbetet avslutades i april 2017. 
 
Arbetsprocesser 
Parallellt med förändrings- och utvecklingsarbetet som pågick i 
ledningsgruppen har kanslichefen tillsammans med presidiet och de anställda 
tillsammans gått igenom vilka roller, ansvar och befogenheter som kansliet har 
kontra presidiet/styrelsen. Befintliga arbetsprocesser kartlades och 
analyserades för att även avsaknad av processer skulle kunna identifieras. Som 
konsekvens togs nya arbetsprocesser fram i samverkan.   
Arbetet resulterade i ett flertal dokument som tydliggör och beskriver 
arbetsprocesser. Som komplement skapades även en skiss, som beskriver roller, 
ansvar och befogenheter i SFS. 
 

Mål, syfte med möten 
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Samtidigt som de nya arbetsprocesserna utvecklades gjordes en översyn av 
möteskulturen på kansliet. Syftet med översynen var att effektivisera så att 
allas arbetstid används på bästa tänkbara sätt samt att skapa en förförståelse 
inför möten för att tydliggöra förväntningar av respektives deltagande. Samtliga 
åtgärder togs för att skapa öppenhet och transparens samt tydlighet i roller och 
ansvar. De nya mötesformernas genomförande har skett i samverkan. 
  

Samverkan 
Ytterligare ett förändrings- och utvecklingsarbete som skedde parallellt var att 
få till stånd en samverkan mellan arbetsgivare och personalklubben 
(sammanslutning av de som arbetar på kansliet oavsett facklig tillhörighet). 
Struktur och samverkan tydliggjordes och startade.  
  

Externfinansierade projekt  
Som ett led i arbetet med att koncentrera SFS verksamhet avvecklades 
projekt som inte gynnade kärnverksamheten. Arbetet har resulterade i att 
följande projekt avvecklades: 
1.      Bästa festen - för en smartare alkoholkultur i studentlivet  
2.      SFSVux 
3.   United for Student Equality  
 
Tjänstebeskrivningar 
Tjänster på SFS och tjänsternas innehåll sågs över i samverkan och en 
organisationsskiss och nya tjänstebeskrivningar togs fram. 
 

Personalpolitik 
Under verksamhetsåret startade arbetet med att formulera en 
personalpolitik i samverkan med personalklubben, för att ersätta den 
gamla personalhandboken. Nu finns ett personalpolitiskt dokument.   
 
Rekrytering 
Två vakanta tjänster, organisationssekreterartjänsten och press- och 
kommunikationsansvarig rekryterades med hjälp av rekryteringsföretaget 
Monster under året, och en organisationssekreterare hann tillsättas innan 
verksamhetsårets slut.  
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3. SFS politiska prioriteringar 

3.1 Fokusfråga: Resurser till högre utbildning 

Fullmäktige 2016 valde Resurser till högre utbildning som nästa tre-åriga 
fokusfråga. Det var den första i den nya tre-åriga strukturen. Den externa 
fokusfrågan för verksamhetsåret var Pedagogik, men då den inte ingick i den 
nya strukturen styrdes den av den ett-åriga politiska planeringen. För att läsa 
mer om arbetet med fokusfrågan Pedagogik läs under titeln “Alla fattar utom 
jag - högskolans pedagogiska utveckling” i den ett-åriga delen av 
verksamhetsberättelsen.  
 
De politiska ambitioner som slogs fast för fokusfrågan Resurser till högre 
utbildning var: 

Skapa en bred opinion 
SFS ska arbeta för en bredare opinion inom frågan, och 
gemensamt med andra aktörer lyfta upp och diskutera 
högskolans resursbrist och dess tänkbara lösningar. Genom att 
informera om den resursbrist och resursurholkning som sker 
inom den högre utbildningen samt om hur systemet kring 
resurstilldelning frångås och uppluckras så ska SFS verka för en 
ökad samhällelig förståelse för vikten av ett kvalitativt 
resurstilldelningssystem. 

Reform av resurstilldelningssystemet 
SFS ska arbeta för att det omgående tillsätts en utredning för att få till 
stånd ett system för resurstilldelning som möjliggör kvalitativ högre 
utbildning inom alla utbildningsområden. 

 
Studenters lärande i centrum – inte genomströmning 
SFS ska arbeta för att ersättningsbeloppen inte ska baseras på 
helårsprestationer utan ska vara baserade på studentens 
deltagande.  

Stoppa urholkningen av resurser till högre utbildning 
SFS ska arbeta för att reformera systemet för uppräkning av per 
capitatilldelningen så att lärosätena som kvalitetsdrivande 
utbildningsinstitutioner får ersättningar som motsvarar de 
faktiska kostnaderna och inte drabbas av besparingsinsatser likt 
exempelvis produktivitetskravet.  

 

Fokusfrågans första år skulle främst ägnas åt politisk konkretisering 
och internt arbete, medan de följande två verksamhetsåren skulle vara 
mer inriktade mot det externa påverkansarbetet. Detta skulle innebära 
att fokusfrågan genom fokusfrågecykeln skulle sammanfalla med det 
mer övergripande opinionsbildandet inför riksdagsvalet 2018.  
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Under verksamhetsåret 2016/2017 arbetade såväl styrelse som kansli 
med att lägga upp grunden inför det kommande externa 
påverkansarbetet. Behovet av åsiktsutveckling fortsatte att undersökas 
av årets styrelse efter styrelsen 15/16s arbete, och både styrelse och 
fullmäktige förde diskussioner om detsamma. Organisatoriskt tillsatte 
styrelsen en referensgrupp vars syfte är att vara behjälplig som ett 
bollplank för kansli samt för att ge viss kontinuitet till styrelsens arbete 
under fokusfrågans tre år. Inom kansliet skapades även en projektplan 
som bollades med styrelsens referensgrupp. Styrelsen valde slutligen 
även att tydliggöra arbetet med fokusfrågan inom organisationen genom 
att lägga fram en rapport till FUM 2017 som beskrev styrelsens arbete 
samt bilade projektplanen för kännedom (se Rapport: Fokusfrågan 
Resurser till högre utbildnings första år, Dnr: O410-3/1617).  

 

Då SFS befinner sig i en omvärld som inte alltid fullt anpassar sig efter 
internorganisatoriska strukturer hände det sig att det första året även 
bestod av externt politiskt arbete kopplat till fokusfrågan Resurser till 
högre utbildning. I regeringens forskningspolitiska proposition 
annonserades det att en statlig utredning skulle tillsättas för att se över 
styrning och resurstilldelning till högre utbildning. Detta ledde till att 
påverkansarbete inför och under tillsatt utredning startade redan 
verksamhetsåret 2016/2017. Inspel skrevs, möten hölls, och presidiet 
deltog i flera paneler och diskussioner kopplade till frågan. 

 

3.2 Ettårig verksamhet 
I denna del av verksamhetsberättelsen beskrivs de aktiviteter och det 
arbete som gjorts i relation till fullmäktiges beslutade ett-åriga 
ambitioner för SFS verksamhet. För tydliggörande kring de direktiv som 
beslutades av fullmäktige 2016 se dokumentet “SFS Verksamhet 16/17”. 
Den ett-åriga verksamheten delades upp i tre huvudområden: 
Förutsättningar för högre utbildning, Förutsättningar för studier och 
Förutsättningar för SFS organisation.  

 

3.2.1 Förutsättningar för högre utbildning 
Nedan följer det arbete och de prioriteringar som gjorts inom det 
politiska området Förutsättningar för högre utbildning.  

 

Ett öppet kunskapssamhälle 
Inom området ”Ett öppet kunskapsamhälle” prioriterades tillgången till 
utbildning som ett steg till faciliterad integration. Detta genom bland 
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annat genom media och blogginlägg under den internationella 
studentdagen den 17 november. Budskapet var framförallt att 
processerna för att kunna påbörja ett liv i Sverige inte skulle begränsas 
av onödig byråkrati eller kostsamma processer. Individen ska inte falla 
offer för att strukturen är undermålig. Tre åtgärder presenterades: 
generösare stipendieprogram, avgiftsfrihet i väntan på asyl och att på 
lång sikt se ett avskaffande av studieavgifterna. Kraven som lyftes 
under den 17 november kan ses som uppfattade av regeringen då 
direktivet för att skriva fram en ny nationell strategi för 
internationalisering innefattar att utredaren skulle undersöka 
möjligheterna att omsätta våra krav till praktisk förändring.  
 
Vi uppvaktade även regeringens satsning på bedömning av reell 
kompetens som släpptes den 25 november. Detta för att säkerställa 
utvecklande av rättssäkra, smidiga och effektiva processer av reell 
kompetens, något som kommer samhället i stort till gagn då avsaknad 
av dokumentation inte bör vara ett hinder för att komma vidare eller 
komma tillbaka till samma profession där individen tidigare varit 
verksam.  
 
Båda händelserna följdes även upp genom möten med andra 
organisationer verksamma inom området såväl som inspel till UHRs 
styrelse om vikten av uppdraget de delgivits i förbättrandet av 
bedömningsverksamheten.   
SFS tog även det aktiva valet att under verksamhetsåret 16/17 tacka 
externa deltagare under de egna arrangemangen genom 
donationer/gåvobevis till Scholars at Risk. Detta för att bidra till att fler 
av de akademiker som är på flykt ska ges en möjlighet att bedriva en 
högre utbildning och forskning samt en trygg tillvaro.  

 

Ett samordnat och enat studentinflytande 
Under våren 2017 släpptes UKÄ:s rapport Studentinflytandet - 
Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter 
kårobligatoriets avskaffande (dnr 111-99-16). SFS hade inför 
rapportsläppet möten med utredaren och gav input under processens 
gång. Rapporten kommenterades såväl muntligt som skriftligt och 
påmindes om vid möten med makthavare fortsatt under året. För att 
ytterligare möjliggöra medlemskårernas engagemang i frågan bjöds UKÄ 
in till medlemsmötet våren 2017 för att presentera rapporten och svara 
på frågor. För att ytterligare markera för makthavare vikten av frågan 
för hela studentrörelsen schemalades ett pass med information och 
frågestund för kårerna med ministern för högre utbildning efter 
presentationen. 
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För att skapa förändring och stärka studentinflytandet krävs även en 
tydligare överblick över vilka grupper som idag täcks av lag och 
förordning i frågan. SFS skickade därför under året en lista med frågor 
till registrator på UKÄ för vidare undersökning. Frågorna rörde 
exempelvis studerande vid uppdragsutbildning, studenter vid enskilda 
utbildningsanordnare och utbytesstudenter. Svar hann inte inkomma 
innan verksamhetsårets slut. 

En stor del av arbetet under året lades även på att skapa hållbara och 
goda strukturer för studentinflytande i det nya 
kvalitetssäkringssystemet. Ett tydliggörande av roller och ansvar mellan 
UKÄ, studentkårer och SFS skapades och i utvecklingen av det nya 
systemet drevs bland annat frågan om studentkårernas möjlighet att 
oberoende komplettera med sin bild i form av en studentinlaga under 
lärosätesgranskningar. Internt arbetade den tillfälligt tillsatta 
expertgruppen för högskoleutvärdering med utvecklad 
studentrepresentation och framtagande av förslag till SFS styrelse för 
organisationens kommande organisering av arbete med kvalitetsfrågor. 
Detta resulterade i att styrelsen skapade en ny kommitté för framtida 
tillsättning: SFS Kvalitetskommitté, SQC. SQC ska agera ett rådgivande 
organ till presidium och styrelse och väcka engagemang och lyfta 
kompetens inom studentrörelsen. Allt för att öka studenternas möjlighet 
att påverka sin utbildning och sin studiesituation. 

 

Alla fattar utom jag - högskolans pedagogiska utveckling 
Arbetet med fokusfrågan startade redan under den första veckan då SFS 
i Almedalen arrangerade ett pedagogiskt mingel med fokus på “Alla 
fattar utom jag” resultaten inom undersökningen via hemsidan. 
Tillsammans med SULF arrangerades också seminariet “En maxad 
högskola” för att lyfta och diskutera högskolepedagogikens utveckling i 
Almedalen. Gemensamt lyftes krav i linje med SFS politik på området. 

Under året tillfrågades presidialer från varje år sedan verksamhetsåret 
2010/2011 om en “dåtidsbeskrivning” av hur läget såg ut politiskt, 
kunskapsmässigt och intressemässigt kopplat till högskolepedagogik 
under deras tid på SFS. Ett möte hölls även med den presidial som stod 
ansvarig vid författandet av SFS rapport “Studentens lärande i 
centrum”. Kunskapsinhämtningen bidrog till att arbetet som 
genomfördes inom ramen från projektet “Alla fattar utom jag” 
tillvaratogs och förvaltades inom organisationen inför avslutande av 
fokusfrågan. 
 

En grund skapades för fortsatt diskussion och önskade förändringar 
inom högskolesektorn genom uppmaning på Sveriges universitets- och 
högskoleförbund, SUHFs förbundsförsamling, enskilt möte och 
sammanställning av förslag med styrelseledamot i SUHF till SUHFs 
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styrelse, och möten med SUHF, SULF och Swednet. Utöver detta fördes 
löpande samtal med politiker, och lärdomar fördes in i planeringen med 
fokusfrågan Resurser till högre utbildning. 

SFS mingel under våren 2017 hade tema högskolepedagogik, och hade 
tre paneldiskussioner i relation till de tematiska områdena inom 
projektet. Politiker och aktörer inom sektorn deltog i både mingel och 
debatt, och interaktiva moment gjorde att samtliga gäster aktivt fick 
förhålla sig till högskolepolitiska frågor inom högskolepedagogiken.  

Frågan inkluderades även i kommentarer och arbete med 
forskningspropositionen vilket beskrivs ytterligare senare i denna 
berättelse. Kontakt inleddes även med Lärarförbundet student för 
gemensamt utspel om vikten av högskolepedagogisk utveckling. 

 

3.2.2 Förutsättningar för studier 

Nedan följer det arbete och de prioriteringar som gjorts inom det 
politiska området Förutsättningar för studier.  

 

En tillgänglig högskola 
En tillgänglig högskola är en förutsättning för att fler individer ska 
beredas möjlighet att antas och slutföra en högre utbildning. Under 
verksamhetsåret verkade SFS för en tillgänglig högskola genom följande 
utredningar, rapporter och möten.  
 
Tillträdesutredningen – för ett öppnare och enklare tillträdessystem. 
Under fullmäktigesammanträdet 2016 fattades det beslut på utvecklad 
ståndpunkt i frågor rörande hur SFS anser att tillträde till högre 
utbildning bör fungera. Perfekt matchning av beslutsfattande och 
möjlighet att driva ett aktivt påverkansarbete i utredningen. Under året 
fanns det en studentrepresentant ständigt närvarande och löpande 
möten och publika utspel mellan ansvarig presidial och utredningen. 
Huvudbudskapet var – skapa ett system som främjar breddad 
rekrytering och skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande. 
När utredningen presenterades i maj var förslagen i god linje med de 
åsikter som fullmäktige antagit och den argumentationslinje som vi 
drivit.  
 
Det var inte bara genom tillträdesutredningen som vi arbetade med 
breddad rekrytering. Vi uppmanade regeringen att ta sig an ett fortsatt 
arbete efter den rapport som publicerats året innan (se UHRs rapport: 
Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper). Som ett led i detta 
kallades vi till möten om hur svensk högre utbildning bör främja 
användandet och utvecklingen av den nationella minoritetsspråken. Ett 
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arbete som vi senare kom till att ta bevakande roll i för att istället 
främja för minoritetsspråksföreträdare att arbeta tillsammans med 
ansvariga myndigheter.  
 
Ett fortsatt led i breddad rekryteringsdebatten var SFS långtgående 
arbete med att uppmuntra ansvarig minister till öppna upp sin 
expertgrupp för jämställdhet i högre utbildning. Efter många 
uppvaktningar och en hel del kritik kring avsaknaden valde ministern 
att från och med den 1 januari 2017 lämna en stol i expertgruppen för en 
studentrepresentant. Platsen fylldes. På samma tema annonserade 
regeringen att en ny myndighet för jämställdhet skulle etableras vilken 
fick till följd att det arbete som påbörjats med att skapa en nationell 
studentpool med experter inom jämställdhet och jämställdhets 
integrering lades på is. Arbetet med att skapa en nationell studentpool 
inom området påbörjades under verksamhetsåret 2015/2016 med 
ambitionen att ur ett studentperspektiv stötta och utvärdera det 
uppdrag om jämställdhetsintegrering som ålagts lärosäten. Från 
nationella sekretariatet från genusforskningens sida fanns en 
förhoppning om att återuppta bildandet när den nya myndigheten väl är 
på plats.   
 
Möjligheten att ta sig an en högre utbildning är inte bara avhängt av 
utbildningen. Bostadsfrågan fortsatte därför att vara ett område inom 
vilket SFS aktivt engagerade sig i. Bostadsrapporten släpptes och 
visserligen visade den på en positivare bild av bostadsutbudet än 
tidigare år men problem så som kostnaden för bostaden och 
tillgängligheten kvarstod. SFS presidium träffade därför 
bostadsministern i september 2016 för att överräcka bostadsrapporten, 
etablera kontakt och påtala bristerna på bostadsmarknaden för landets 
studenter. Kontakten mynnade ut i att ansvarig presidial kallades till 
civilutskottet i riksdagens öppna utfrågning av bullerregler. Inför 
utfrågningen hade oppositionen annonserat för att avlägga ett förslag 
vilket skulle höja bullerreglerna för ordinarie bostäder såväl som följ 
studentbostäder. Förslaget om att höja var kritiserat av experter då det 
för en studentbostad skulle innebära skadliga nivåer om nivån höjdes än 
mer. Efter avslutad utfrågning kontaktades SFS. Höjning gjordes bara 
av bullerreglerna för de ordinarie bostäderna och sedan dess är det inte 
någon skillnad mellan reglerna för det ordinarie beståndet och 
studentbostäder.  
 
Studenters ekonomi, en återkommande fråga så länge studenters 
ekonomiska situation är knaper. Studentbudgeten 2017 belyste att 
studenters ekonomi är något bättre än tidigare men att många studenter 
anser att de behöver arbeta vid sidan av sina studier för att få 
livspusslet att gå ihop. Detta parallellt med att många studenter måste 
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betala för att kunna bedriva sin utbildning genom behov av att investera 
i läromedel och lärmaterial.  Presidiet mötte ansvarig minister och 
överräckte Studentbudgeten. Samtalet kretsade primärt kring vilka 
förbättringar SFS önskar för att skapa en bättre ekonomisk situation för 
landets studenter såväl som problematiken I att de dolda kostnaderna I 
utbildningssystemet de facto bidrar till att olika utbildningar kostar 
olika mycket för individen I ett system som sägs vara avgiftsfritt.  
 
Et tillgänglig högskola möjliggör för alla studenter att påverka sin 
utbildning. Något som SFS påtalade i möten med ansvarig minister och 
som gav avkall i direktivet för Internationaliseringsutredningen. I 
missivet ålades utredningen att även se över om och hur det skulle 
potentiellt gå att få undantag från språklagen. Om lagförändringar 
kommer att läggas kan potentiellt det bli möjligt att statliga lärosäten 
håller möten på andra språk än svenska. Frågan om utfallet är för 
framtiden att utvisa.  
   
Det sista arbetet inom området för en tillgänglig högskola gjordes för 
studenters möjlighet till en välfungerande socialförsäkring. På 
tvåårsdagen sedan den parlamentariska socialförsäkringens 
slutbetänkande lanserande publicerade SFS en debattartikel vilken 
ledde till ett möte med ansvarig minister. Under mötet presenterade vi 
våra förhoppningar om förbättring såväl som visade på intresse i att 
stötta arbetet regeringen avsåg göra innan mandatperiodens slut.  

 

Forskarutbildningens förutsättningar 
I den statliga utredningen Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för 
framtiden (SOU 2016:29) som släpptes våren 2016 svarade SFS i sitt remissvar 
på synen kring de förslag som fanns (eller saknades). Detta svar utgjorde sedan 
en stor grund när SFS under verksamhetsåret förberedde sig för och svarade på 
regeringens forskningsproposition. Troligen av störst vikt för 
forskarutbildningens förutsättningar under året var nämligen de förändringar 
som annonserades i regeringens forskningsproposition hösten 2016. I Kunskap i 
samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (2016/17:50) 
var den främsta nyheten för forskarstuderandes förutsättningar att 
utbildningsbidraget togs bort. I efterföljande kommunikation och möte med 
ministern för högre utbildning Helene Hellmark Knutsson trycktes det på 
uppskattandet av detta, men även vikten av att våga gå längre och avskaffa 
stipendiefinansieringen av doktorandtjänster. Avsaknaden av ens benämnandet 
av högskolepedagogik i en proposition som ytterligare hade haft potential att 
stärka forskarstuderandes rätt till kvalitativ högskolepedagogisk utbildning 
diskuterades också. I en gemensam debattartikel med DK:s ordförande i Dagens 
Samhälle markerade SFS hur satsningen på trygga karriärvägar och ett mer 
enhetligt meriteringssystem helt saknade fokus på pedagogisk meritering. 
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SFS påtalade under året vid ett flertal tillfällen vikten av att 
forskarstuderandes möjligheter till representation stärks genom bland annat 
utökade och mer likvärdiga möjligheter till prolongation. Inte minst i samband 
med diskussionen som följde UKÄs rapport om studentinflytandets 
förutsättningar och oberoende. 
 

3.2.3 Förutsättningar för SFS organisation 

Nedan följer det arbete och de prioriteringar som gjorts inom området 
Förutsättningar för SFS organisation.  

 

En långsiktigt välfungerande organisation 

För att öka intresset för organisationens valbara poster, skapa en mer 
inkluderande organisation och skapa en verkligt hållbar och demokratisk bas av 
människor som söker sig till de valbara posterna vände sig styrelsen till SFS 
valberedning. Styrelsen valde att rekommendera valberedningen att ta fram ett 
lösningsförslag på hur det går att bredda antalet sökande med varierande 
bakgrunder med hjälp av styrelsen.   
 
Ytterligare en för SFS stor fråga som under året utvecklades var processen för 
utmärkelsen Årets Studentstad. Syfte och ramverk togs fram utöver styrelsens 
ordinarie arbete med utmärkelsen. Beslut fattades även kring riktlinjer för 
externfinansiering av utmärkelsen. 
 
Bästa festen -beslut om ansökan år 3 
Bästa festen var ett projekt som drevs i samarbete med IQ-initiativet och 
finansierades av Allmänna Arvsfonden med syfte att skapa en smartare 
alkoholkultur i studentlivet. Projektet inleddes hösten 2014 och är förlängning 
ett år i taget. Ambitionen var ett treårigt projekt med avslut under 2017. 
Däremot beslutade styrelsen under sitt augusti sammanträde 2016 att avslå 
förslaget från projektgruppen om att ansöka om medel för att bedriva ett tredje 
projekt år med Bästa festen. Styrelsens beslut gick emot det som FUM 2016 
fattat I delen ”2. återkommande verksamhet - 2.3 Extern finansierade projekt” 
någonting styrelsen vid beslutet var medvetna om.  
 
Valet om att inte ansöka om projektmedel för ett tredje år grundades i att 
projektet inte var i linje med de generella prioriteringarna för organisationen 
samt att projektet under en längre tid belastat mer än vad som för projektet var 
planerat ekonomiskt och tidsmässigt. Tidsmässigt ålades ansvarig presidial i 
snitt två arbetsdagar i veckan för att arbeta med projektet vilket minimerade 
möjligheterna att bedriva politisk påverkan. Styrelsens beslut var ett led i att 
omorganisera SFS kansli för en starkare politisk påverkansorganisation.  
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Tidpunkten för projektets avslut skedde vid ett naturligt skede inom projektet 
då en metodbok till medlemskårerna släpptes i samband med projektets 
avslutande. 
 
Till följd av styrelsens beslut blossade en medial kritikstorm mot SFS ledning 
från tidigare anställda. En kritikstorm som i sig inte hade en direkt anknytning 
till Bästa festen men som knöts samman med det beslut styrelsen fattat. 
Kritikstormen handlade om de arbetsmiljöproblem som funnits på SFS kansli 
som ledningen ville åtgärda genom omorganiseringen. Kritikstormen möttes 
inte i det publika mediala rummet av ledningen på grund av arbetsrättsliga skäl 
var ledningen inte ville bidra till en avanonymisering av kritikerna. För 
verksamhetsberättelsens räkning vill ansvarig presidial för Bästa festen belysa 
att historien och problemen var mångsidiga och komplexa.  
 
Kritikstormen lugnades och författande av ett avtal med IQ initiativet skrevs 
för att dela lika på material som författats inom projektet. Avtalet 
undertecknades i slutet av juni 2017 och underhålls av SFS Kanslichef 
tillsammans med IQs VD sedan avtalets tecknande.  
 
Omfördelning inom ekonomisk ram 
Styrelsen fattade under sitt junimöte 2017 beslut om att omfördela inom den 
budgetram FUM hade beslutat om i maj samma år för nästkommande 
verksamhetsår. Beslutet togs med anledning av minskade resurser i förhållande 
till planerade fördelningar inom ramen. Att omfördela var en fråga om att 
antingen fortsatt följa fullmäktiges beslut om totalbelopp (ramen) eller att 
överskrida beloppet för att inte omfördela. För styrelsen var detta ett särskilt 
svårt beslut med grund i att ramen och konsekvenserna främst skulle påverka 
kommande verksamhetsår. Däremot var det ett beslut för att hantera den 
rekryteringsprocess som pågick och därmed ta ansvar för en stabil 
tjänstetillsättning. Ur ett långsiktigt perspektiv handlade det om att kvarhålla 
ett långsiktigt perspektiv i verksamheten trots förändrat ekonomiskt läge. 
 
 
En transparent organisation med stark förankring 

Styrelsens arbete med Kårkontaktssystemet vidareutvecklades under 
verksamhetsåret genom uppdaterade riktlinjer och arbete av 
kårkontaktssamordnarna. Systemet är skapat för att stärka styrelsens kontakt 
med medlemskårerna i syfte att stärka förankring och transparens inom 
organisationen.  
 
Medlemskårernas påverkansmöjligheter genom förankringsprocesser 
utvecklades ytterligare genom utveckling av det beredande arbetet av 
fullmäktigehandlingar. Remissrundor genomfördes och styrelsen delgav utkast 
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på sina propositioner för diskussion på medlemsmöte vår och remissförfarande. 
Dessa förankringsprocesser tydliggjordes genom information via mejl, hemsida, 
styrelsehandlingar och muntligen under medlemsaktiviteter. Trots väldigt få 
inspel i sagda multipla remissomgångar och tillgänglighet via 
kårkontaktsystemet fick styrelsen kritik för bristande förankring, varför det 
kan vara en idé att i framtiden fortsätta arbeta med att utveckla 
förankringsprocesserna, antingen i styrelsen eller av fullmäktige självt. 
 Ytterligare ett sätt att stärka medlemskårernas möjligheter att påverka 
organisationens verksamhet var att styrelsen valde att demokratisera processen 
inför val av arrangör av medlemsmöte höst extra. Detta genom att nu föreslå 
arrangör till fullmäktige så att medlemskårerna tar beslutet. 
 
För att arbetet skulle vara så transparent som möjligt visades möten och 
politiskt arbete löpande upp via sociala medier. Artiklar delades och 
medlemsaktiviteter både annonserades inför och kommunicerades ut under.  
 
Under verksamhetsåret 2015/2016 beslutades det att Komit skulle författa en 
Guide till den internationella utbildningspolitiska arenan. Ett uppdrag som inte 
slutfördes utan lades på is och återupptogs av styrelsen 2016/2017. 
Förhoppningen med guiden var att tydliggöra hur den internationella 
utbildningspolitiska arenan ser ut men framförallt hur SFS verkar I den och 
hur den påverkar högre utbildning I Sverige. Genom tydliggörande men 
framförallt synliggörande hade styrelsen och kommittén en förhoppning om att 
fler skulle intressera sig för SFS arbete internationellt. Guiden var även ett svar 
på fullmäktiges intresse för ett ställningstagande inom området för 
internationalisering. Ett intresse vilket styrelsen ansåg sig mätta genom att 
påvisa att åsiktsbildningen inom ”området” redan var rik nog för SFS 
förtroendevalda att kunna uttala sig i frågan såväl som att spela in till 
internationaliseringsutredningen. Såväl som att guiden påvisar vad SFS kan 
tänkas behöva en tydligare ställning inom så som hur organisationen ställer sig 
till EU:s ökade engagemang för att ta mer ansvar för den nationella 
kompetensen ”högre utbildning”. Guiden kommer att behöva ses över årligen för 
att hållas ajour.  
 
En tillgänglig och internationaliserad organisation 

SFS påbörjade under året en process med att genom professionell 
översättning tillgängliggöra de politiska styrdokumenten på engelska. 
Processen pausades tillfälligt då dokumenten i sin svenska form blev 
motionerade på till fullmäktigesammanträdet.   
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4. Övrig verksamhet 

4.1 Remisser 

Titel Dnr Beslut Kommentar 

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU 
2016:72 PA2-1-1617 Besvaras 

Övervägande 
negativt 

Ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd PA2-2-1617 Besvaras ej 

Övervägande 
negativt 

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd (se s. 132-133), SOU 
2017:1 PA2-3-1617 Besvaras 

Övervägande 
negativt 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering 
av yrken (KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén 
med reformrekommendationer för reglering av 
professionella tjänster (KOM (2016) 820 slutlig) PA2-4-1617 Besvaras ej  

Remiss av redovisning av regeringsuppdrag till 
Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna 
vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till 
resursfördelning U2016/02084/F PF2-1-1617 Besvaras 

Övervägande 
negativt 

En ny organisation för etikprövning av forskning Ds 
2016:46 PF2-2-1617 Besvaras 

I huvudsak 
neutralt 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning SOU 2017:10 PF2-3-1617 Besvaras 

Övervägande 
positivt 

Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får 
upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och 
koncernredovisning – komplettering till förslaget till 
allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning PJ2-1-1617 Besvaras ej  

KOM (2916) 815 Förslag om ändringar i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 
987/2009 om tillämpningsbestämmelser om förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av 
de sociala trygghetssystemen PT2-1-1617 Besvaras ej  

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld, SOU 2017-5 PT2-2-1617 Besvaras 

I huvudsak 
neutralt 
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Stärkt ställning för hyresgäster SOU 2017:33 PT2-3-1617 Besvaras 
Övervägande 
positivt 

En flexiblare ämneslärarutbildning (U2016/04953/UH) 
PU2-10-
1617 Besvaras ej  

Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter om högskoleprovet, UHR dnr 4.1.2-01146-
2016 

PU2-11-
1617 Besvaras Positivt 

Validering med mervärde, Ds 2016:24 
PU2-1-
1617 Besvaras 

Övervägande 
positivt 

En gymnasieutbildning för alla, SOU 2016:77 
PU2-12-
1617 Besvaras Positivt 

Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter om 
insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering 

PU2-13-
1617 Besvaras ej  

Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan 
till examensbevis 

PU2-14-
1617 Besvaras Positivt 

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och 
kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande 
samhälle (N2017/00055/IFK) 

PU2-15-
1617 Besvaras 

Övervägande 
negativt 

Förordning om ändring i förordningen (2002-760) om 
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor 

PU2-16-
1617 Besvaras 

Övervägande 
positivt 

Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter om 
insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering 
(andra remissomgången) 

PU2-17-
1617 Besvaras ej  

Remiss av promemorian Förslag till mer ändamålsenliga 
basårsbestämmelser 

PU2-18-
1617 Besvaras 

Övervägande 
positivt (efter 
intern 
remissrunda) 

Ett öppnare och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning på grundnivå, SOU 2017:20 

PU2-20-
1617 Besvaras 

Övervägande 
positivt 

Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter om särskild behörighet till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen 

PU2-21-
1617 Besvaras ej  

Polis i framtiden - polisutbildningen som 
högskoleutbildning, SOU2016:39 

PU2-2-
1617 Besvaras ej  

Specialpedagogisk kompetens i fråga om 
neuropsykiatiska svårigheter 

PU2-22-
1617 Besvaras ej  

Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993-100) 
PU2-23-
1617 Besvaras ej  

Vägen in till det svenska skolväsendet, SOU 2016:35 
PU2-3-
1617 Besvaras ej  
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Ny upplaga av Rättssäker examination (rapport 2008:36) 
PU2-4-
1617 Besvaras 

Efter intern 
remissrunda 
sammanställde
s förslag på vad 
som skulle 
kunna 
utvecklas inför 
den nya 
upplagan. 

Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande 
behörighet och urval 

PU2-5-
1617 Besvaras ej  

Konsekvensutredning till ändring av CSNs föreskrifter 
om återbetalning av studielån 

PU2-6-
1617 Besvaras ej  

Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för 
förskolan osv 

PU2-7-
1617 Besvaras ej  

Politisk information i skolan - ett led i 
demokratiuppdraget, SOU2016:4 

PU2-8-
1617 Besvaras ej  

Skolverkets remiss angående förslag till ändringar i 
kursplanen för SFI 

PU2-9-
1617 Besvaras ej  

 

4.2 SFS mediala påverkansarbete 
 
SFS påverkansarbete under perioden 1 juli 2016 - 30 juni 2017 
 
Pressutfall totalt antal artiklar: 489 st 
 

Pressutfall uppdelat på riksmedier: 

• Sveriges Television (SVT): 19 st. 

• Sveriges Radio(SR): 5 st. 

• Dagens Nyheter: 6 st 

• Svenska Dagbladet: 8 st.  

• Aftonbladet: 4 st. 

• Expressen: 1 st. 

 

Axplock av SFS pressgenomslag       
• SVT Agenda (11 sep 16) om #bopol 

• Liveintervju med P4 Kronoberg (25 aug -16) om bostadsrapporten 

• Intervju med studenttidningen Gaudeamus (25 aug -16) om 

bostadsrapporten 
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• Liveintervju med P4 Göteborg (30 aug -16) om projektet Basta festen  

• Intervju med Göteborgs Posten om studenters ekonomi  

• Göteborgs Posten - om studenters ekonomi (22 sept) 

• Radiointervju P3 Nyheter - om SFS kommentar avseende regeringens 

höstbudget (20 sept) 

• Debattartikel Gaudeamus - om SFS kommentar avseende regeringens 

höstbudget (25 okt) 

• Replik till LUF i Upsala nya tidning - om balansen mellan lån och bidrag 

i studiestödssystemet (17 nov) 

• Dagens samhälle om #foprop16 - debattartikel (7 dec) 

• SvD Debatt - “Höj kvaliteten istället för att ge studenterna skulden” - 

replik (25 jan) 

• University World News - intervju angående UKÄ:s rapport 

“Kartläggning av studieavgifter” (27 jan) 

• Metro - artikeln om Bästa festen (6 feb) 

• TV4 nyheterna lyfter UKA ̈-rapporten ”Studentinflytandet” och SFS 

omnämns (10 feb) 

• Debattartikel - om s.k. alternativfakta och populism i Göteborgs-Posten 

med SFS, SULF och SUHF (13 feb) 

• P1Morgon intervju om stöd för studenter med funktionsvariationer (16 

mars) 
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5. Nätverk och grupper 

Komit  
Komit påbörjade sitt verksamhets med avsaknaden av en fjärde ledamot. 
Uppdraget utlystes och efter förlängning av ansökningstiden lyckades en 
kandidat beredas och väljas av styrelsen. När kommittén väl var 
fulltalig var den fortsatt relativt obalanserad I relation till tillgänglig tid 
att investera I kommitténs arbete beroende på privata och andra 
förhållanden vilket ledde till att minimalt med proaktivt arbete blev 
gjort som enad kommitté. Under året deltog kommittén på de två NOM 
mötena som arrangerades I Helsingfors respektive Reykjavik såväl som 
under de två Students Conventions I Bratislava och Galway arrangerade 
av ESU. Under ESUs höstfullmäktige (Board Meeting) deltog kommittén 
för sista gången med fyra ledamöter. Mötet var arrangerat I Gdansk och 
hade fokus på Verksamhetsplan 2017 och Budget 2017. Under ESUs 
vårfullmäktige, arrangerat på Malta deltog kommittén med tre 
ledamöter. Fokus för mötet var revidering av ESUs ställningstagande för 
Kvalité I högre utbildning och val. Under vår fullmäktiges valdes SFS 
ordförande Caroline Sundberg till ESUs viceordförande för 
nästkommande verksamhetsår. Innan verksamhetsårets slut reviderade 
kommittén sin arbetsordning till att bli mer I linje med de förhållanden 
ekonomiskt SFS befinner sig.  
 
Kommittén arbetade även tillsammans med en styrelseledamot med att 
författa SFS guide till den internationella utbildningspolitiska arenan.  
 

 

SFS Doktorandkommitté (SFSDK)  
SFS styrelse försökte under året ytterligare inkludera SFSDK i 
organisationens arbete med åsiktsutveckling. Detta gjordes främst 
genom två kartläggande uppdrag: Forskning och Jr Faculty, 
Karriärvägar, PhD student. Uppdraget kring forskning syftade till att 
undersöka behovet av att utveckla SFS politik inom forskning och att 
reflektera kring begränsningar för SFS som organisation att åsiktsbilda 
och bedriva påverkansarbete för forskning.  Uppdraget kring Jr Faculty, 
Karriärvägar, PhD student syftade till att undersöka utbud och behov av 
åsiktsutveckling kring hur SFS ska förhålla sig till de karriärvägar som 
finns inom akademin idag, med hänsyn till både forskningsvägen samt 
undervisningsvägen (d.v.s. både (forskning) master à doktorand à 
postdoc  /  lektor à professor samt (utbildning) master  /  Bachelor à 
adjunkt à lektor).  Ingick gjorde även möjligheter för kollegial påverkan 
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under samtliga karriärsteg då detta ses som en fundamental del av den 
akademiska friheten.  Tyvärr lades endast en slutrapport till 
handlingarna och inget av uppdragen ledde till åsiktsutveckling. 

 

Styrelsens arbetsgrupper 

Styrelsen tillsatte under året ett flertal arbetsgrupper. Arbetsgruppen 
”Sommaren är lång” hade till syfte att undersöka och utreda SFS 
nuvarande åsikter gällande studenters situation på sommaren, om det 
saknas åsikter och om de befintliga åsikterna behöver utvecklas.  
Arbetsgruppen “Studentkårernas oberoende” syftade till att undersöka 
behovet av politisk konkretisering gällande studentkårernas oberoende 
utifrån tidigare framförda åsikter, eventuell avsaknad av åsikter och 
behov av omprövning av åsikter. Arbetsgruppen ”SFS Fullmäktige 2017” 
skapades i syfte att samordna SFS styrelses arbete inför, under och efter 
SFSFUM 2017.  Arbetsgruppen “Fokusfrågan” skapades i syfte att 
föreslå en vision och struktur kring hur styrelsens arbete med 
fokusfrågan “Resurser till högre utbildning” bör utformas under 
verksamhetsåren 2016/17-2018/19 genom en projektplan.  I den 
föreslagna projektplanen skulle de ta fram en S.W.O.T analys kring 
organisationens arbete med frågan och även på ett tydligt sätt föreslå 
hur fokusfrågan “Pedagogik” bör sammankopplas med och tas tillvara i 
arbetet med fokusfrågan “Resurser till högre utbildning”. Senare 
skapades “styrelsens referensgrupp för fokusfrågan Resurser till högre 
utbildning”. Arbetsgruppen “Inkluderings- och trivselgruppen” som gavs 
två syften.  Det kortsiktiga syftet var att skapa en god miljö för styrelsen 
där alla känner sig inkluderade, hörda och sedda. Det långsiktiga syftet 
var att SFS ska vara en organisation som både är och står för att alla 
ska ha samma tillgänglighet till SFS som organisation.  “Inkluderings- 
och trivselgruppen” lades på is med anledning av entlediganden. 
Arbetsgruppen “SFS identitet” syftade till att inventera hur SFS 
identitet synliggörs idag och vad SFS styrdokument säger om SFS 
identitet.  Vidare var gruppens syfte att avgöra huruvida det finns 
luckor i SFS identitet som behöver stärkas, samt om dokumenten som 
visar SFS identitet behöver omprövas.  Gruppen skulle även 
förutsättningslöst lägga fram förslag till styrelsen på vad SFS bör vara 
för organisation i framtiden.   

 

INCLUDE 

SFS har två platser i styrelsen för lärosätesnätverket Include. Nätverket 
syftar till att främja breddad rekrytering och deltagande I högre 
utbildning genom opinionsbildning och kunskapsutbyten. Under året 
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som gick var SFS aktiva under alla möten nätverket arrangerade runt 
om I landet såväl som vi deltog på nätverksträffarna. 
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6. SFS arrangemang 

6.1 SFS arrangemang 

● Almedalen, frukostseminarium tillsammans med SUHF 
● Almedalen, Mingel med Bästa festen  
● Almedalen, Pedagogiskt mingel  
● Almedalen, Mingel för en öppen och jämlik högskola för alla - 

samarrangerat med SSCO 
● Almedalen, En maxad högskola samarrangerat med SULF  
● Bootcamp i Stockholm 
● Mingel kring SFS Bostadsrapport i Stockholm 
● Medlemsmöte höst, i Falun 
● Medlemsmöte vår, i Stockholm 
● Mingel utifrån temat pedagogik i Stockholm 
● Release party, projektet Bästa festen släppte sin metodbok 
● SFSFUM i Linköping 

 

6.2 Årets studentstad 

Utmärkelsen Årets Studentstad bereddes och delades ut även verksamhetsåret 
2016/2017. En jury tillsattes inom styrelsen, platsbesök genomfördes, 
pressmeddelande, nominering och pressträff sammanställdes. Slutligen delades 
utmärkelsen ut av SFS ordförande till Gefle studentkår, kommunalrådet i Gävle 
och rektor på högskolan i Gävle. Utmärkelsen kommenterades i såväl lokal, 
nationell och internationell media. SFS 2018 kommer att arrangeras i Gävle. 

  



 27 

 

7. SFS deltaganden 

Perioden 1 juli 2016 - 19 augusti 2016 

Gemensamt deltagande: 
6/7 Workshop under Almedalsveckan: “Alla fattar utom jag - hur står det till 
med pedagogiken i högskolan?” för att uppmärksamma kampanjen 
“allafattarutomjag” och diskutera de resultat som framkommit genom 
kampanjens undersökning. 
  
7/7 Mingel under Almedalsveckan: “För en öppen och jämlik högskola - för alla” 
för att uppmärksamma SFS ställningstaganden i frågan, samt ta del av 
deltagarnas syn på lösningar och strategier. 
 
Caroline: 
4/7- Radiointervju om Bästa festen och ett paneldeltagande “Vilket är värdet av 
en internationell student?” arrangerat av Uppsala universitet, Svenska 
Institutet, SI, och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Panelen 
såväl som radiointervjun finns tillgängliga att titta/lyssna på online.  
 
5/7 två paneldeltaganden: “Behövs utlandsstudier i en svensk 
högskoleexamen?”, och “Kategoribostad eller inte?” Inget av deltagandena är 
sparade för eftervärlden. 
  
6/7 paneldeltagande under Hyresgästföreningens seminarium “Var ska 
företagens anställda bo?” och ett tal på Bästa festenminglet. Panelen går att se i 
efterhand. 
  
7/7 Paneldeltagande under tillträdesutredningens seminarium “Vem får plats i 
högskolan? Konsten att utforma ett tillträdessystem”, och ett välkomsttal under 
minglet “En öppen och jämlik högskola för alla”. Panelen går att se i efterhand. 
Mer djuplodade reflektioner och kommentarer gällande deltagandena 5 finns 
gemensamt för oss båda i bloggen “Antagen, och nu då?” som går att hitta på 
hemsidan.  
 
Charlotta: 
5/7 Paneldebatt Almedalsveckan “Studentinflytandets framtid - Hur stärker vi 
engagemang och demokrati i högskolan?” för att påverka den pågående 
utredningen kring studentinflytandets oberoende. 
 
 6/7 Paneldebatt Almedalsveckan “Maxad högskola – hur maximerar vi 
lärandet?” anordnades tillsammans med Sveriges universitetslärare och 
forskare, SULF för att uppmärksamma pedagogik och akademiskt lärarskap. 
Organisationerna ställde även gemensamma krav till statssekreterare Karin 
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Röding. Samma dag höll jag även ett tal och introducerade vår egna workshop 
“Alla fattar utom jag - hur står det till med pedagogiken i högskolan?”.  
 
8/7 Paneldebatt Almedalsveckan “Kunskapstemplet mitt i byn – att som 
högskola vara relevant i det nya samhället.” för att diskutera högskolans roll 
och vikt i samhället.  
 
31/7 Arrangerade SFS deltagande tillsammans med Sveriges förenade HBTQ 
studenter, SFQ och Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO en del 
i Stockholms Prideparad. Deltog även i själva paraden. 

Perioden 22 augusti - 16 september 2016 
Gemensamt deltagande: 
23/8 Bostadsrapporten släpptes!  
 
30/8 Kick-off med ledningsgruppen för att samla oss inför kommande arbete och 
utmaningar. Gemensam struktur och planering inför hösten innebar ett 
startskott för överlämning och den kommande uppstarten med kansliet. Det gav 
även ledningsgruppen möjlighet att ytterligare förbereda inför Bootcamp.  
 
5-6/9 Bootcamp med SFS medlemskårer i Stockholm. Presidiet höll i ett flertal 
presentationer som syftade till att introducera kårerna på plats till SFS, skapa 
en gemensam förståelse för vad det innebär att vara såväl en kår som en SFS-
ansluten kår, och fortbilda och engagera inom främst fokusfrågan pedagogik.  
 
Caroline: 
Sedan den föregående rapporten har jag inte haft några deltaganden i paneler 
eller hållit några presentationer däremot har det varit massvis med media i alla 
dess former. Det har varit kul men det tar också ganska så mycket tid att 
förbereda sig så att den minimala tid man får till att säga någonting används så 
effektivt som möjligt.  
 
Charlotta: 
22/8 Nationellt symposium för lärarutbildning för att ge SFS syn på 
lärarutbildningen. I presentationen presenterades vad vi som organisation gör, 
vad som krävs, och krav till lärosäten och regering.  
 
7/9 SUHF:s seminarium om kvalitetssystem för att ta del av lärosätenas arbete 
och funderingar kring UKÄ:s kommande granskningar.  
 
12-13/9 Nätverksträff för kvalitetssamordnare gällande 
kvalitetsutvecklingsfrågor med ett särskilt fokus på UKÄ:s nya system och 
kommande granskningar. Nätverksträffen syftade främst till erfarenhetsutbyte 
och diskussion. 
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Perioden 17 september - 9 november 2016 

Gemensamt: 
6-7/10 Konferensen för jämställdhet och likabehandling i Lund  
 
14/10 UKÄ:s frukostseminarium om jämställdhet (släpp av rapporten “Kvinnor 
och män i högskolan”)  
 
18/10 SUHF:s årliga konferens i anslutning till förbundsförsamlingen 
 
Caroline: 
28/9 Include- nätverksträff anordnades i Stockholm inklusive val av en ny 
styrelse för nätverket. Vi har även valt en ny ledamot till SFS andra 
representant i styrelsen!  
 
29/9-3/10 anordnades ESC 32 Bratislava som ni kan läsa mer om i den 
internationella rapporten 4  
 
6/10-7/10 deltog både Lotta och jag på konferens om Jämställdhet och 
likabehandling i Lund. Jag deltog även i en panel tillsammans med Fredrik 
Bondestam från Nationella Sekretariatet för genusforskning och en 
representant från socialdepartementet. Temat för panelen var “Makten om 
akademin – jämställdhet och meritokrati” vilket blev tomma ord och 
diskussionen landade i representativitet och allas lika möjlighet till att påverka.  
 
18/10 Var jag på den amerikanska ambassaden för att bland annat lyssna på 
Helene Hellmark Knutsson i en panel om smart leadership and U.S.-Swedish 
approaches to solving global challenges in gender equity and inclusion. 
Spännande men med väldigt lite fokus på högre utbildning. Däremot mer 
möjlighet till att mingla och fråga mer om aktuella frågor.  
 
19/10 Drog fokus i Uppsala anordnades och jag var där för att presentera Bästa 
Festen tillsammans med IQ:s VD. Vår presentation blev uppskattad och 
projektet har funnit många nya följare och intressenter.  
 
28/10 En dags konferens anordnad av UHR och SUHF på - Högskoleutbildade 
på flykt – hur tar lärosäten emot dem? Jag var med under hela dagen och stod i 
den avslutande panelen för att göra medskick till framtiden i vad som behövs för 
att öka möjligheten till integration.  
 
3/11 Bologna Follow Up Group, Working Group 3 höll sitt möte i Stockholm och 
jag fick komma dit och delta i grupparbetet med att ta fram nya tankar och 
idéer inom områden för digitalisering och online lärande till den kommande 
Bologna Kommunikén som beslutas om i Paris 2018. Det var jättekul!  
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4-7/11 Befann jag mig på Nordiskt Ordförandemöte, NOM Helsingfors. Mer om 
mötet kommer upp på hemsidan och i nästa internationella rapport.  
 
Charlotta: 
12/10 VA-dagen (tema open science) - deltog i en “stafett”panel. Först med 
representanter från publikatörer och journalist/redaktör, sedan ensam, och 
slutligen med lärosätesrepresentanter.  
 
18/10 SUHF:s årliga konferens i anslutning till förbundsförsamlingen - deltog i 
en stor panel på temat “bildning”.  
 
19/10 SUHF Förbundsförsamling - deltog genom en programpunkt där jag 
presenterade SFS kommande arbete.  
 
20/10 Workshop TCO med tema livslångt lärande och 
fortbildning/kompletterande utbildning. 

 

Perioden 10 november 2016 - 10 januari 2017 

Gemensamt: 
13/12 Representerade SFS på Stockholms Universitets Studentkårs, SUS 
Luciabal.  
 
14/12 Avtackning av Marianne Granfeldt, Generalsekreterare på SUHF. 
Presidiet höll ett tack/avskedstal samt överräckte en gåva (gåvobevis till 
Academics at Risk).  
 
15/12 Glöggmingel då Stockholms studenters centralorganisation, SSCO fyllde 
120 år. Presidiet överräckte en gåva (ett retro Sverigespel). 
Caroline: 
7/12 Deltog som Keynote talare på konferensen Breddat deltagande: perspektiv 
på högre utbildning och funktionsnedsättning i Malmö. Temat på anförandet 
var tillgänglig utbildning för alla med fokus på tillgänglig undervisning- inte ett 
sidospår utan för alla studenter.  
 
15/12 Deltog på SUHF:s och UHR:s konferens om tillträde som paneldeltagare 
där jag fick möjlighet till att kommentera på de förslag som utredningen 
kommit fram till så här långt. Mer om förslagen går att hitta på utredningens 
hemsida och kanaler i sociala media.  
 
Charlotta: 
Inga egna deltaganden under perioden. 
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Perioden 11 januari 2017 - 10 februari 2017 
Gemensamt: 
Presidiet närvarade på en minnesceremoni för förintelsens offer den 27/1, 
anordnat av Forum för levande historia. I samband med detta lyfte vi vikten av 
ett starkt och öppet kunskapssamhälle, för alla. 
 
Caroline: 
Inga deltaganden för denna period. 
 
Charlotta: 
29/1 Talade på utbildningsdag för Handelshögskolan i Stockholms studentkår 
SASSE. Presentationen fokuserade på studentinflytandets historia, lag och 
förordning, samt SFS som organisation. 

Perioden 11 februari 2017 - 31 mars 2017 
Gemensamt: 
15/2 Middag med SSCO:s ordförande Veronica Sällemark för att stämma av 
deras såväl som SFS arbete.  
 
21/2 Vi båda deltog på SSR och SULF:s seminarium “Vad borde stå i direktiven 
till utredningen om ett nytt anslagssystem till högre utbildning och forskning?” i 
panel respektive aktiv publik. Seminariet livestreamades och går att se i 
efterhand.  
 
22/2 Möte med SUHF för att planera organisationernas årligen återkommande 
gemensamma frukostseminarium i Almedalen 2017. Det planerade temat är 
kopplat till fokusfrågan Resurser till högre utbildning.  
 
23/2 SFS Senat höll vintermöte och vi var där för att lyssna på föredrag såväl 
som bidra med en punkt i programmet gällande SFS arbete internt såväl som 
externt. Presidiet bjuds in två gånger per år för att uppdatera SFS alumnerna 
på hur det går för deras gamla organisation.  
 
15/3 Möte med CSN och SACO studentråd. Ett återkommande möte, en gång 
per termin, för att uppdateras på vad myndigheten arbetar med och önskar 
diskutera med studentorganisationerna såväl som lyssna in vad som är på gång 
för oss.  
 
16/3 Middag med Saco studentråd för att bland annat undersöka fortsatt 
samarbete efter PSFU årsdagen i frågan om studenters rätt till en bättre 
sjukförsäkring.  
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31/3 Möte med SUHF för fortsatt planering av det gemensamma 
frukostseminariet i Almedalen 2017. 
 
Caroline: 
12-14/2 Together, Moving Forward Capacity Building Event i Bryssel. Jag 
deltog för att lyssna in SFS potentiella möjligheter till projektmedel för 
preliminärt planerade aktiviteter verksamhetsplanen nästkommande 
verksamhetsår. Såväl som att utveckla sfs näverk i frågan för att kunna hitta 
framtida samarbetspartners/sakkunniga.  
 
21/2 SSR och SULF:s seminarium “Vad borde stå i direktiven till utredningen 
om ett nytt anslagssystem till högre utbildning och forskning?”. Jag stod i 
panelen och fick föredra vad för sfs är de tre viktigaste med skiken till den snart 
kommande direktivet till annonserade utredningen.  
 
5-8/3 ESC 33 Galway. deltog jag på tillsammans med André, mer om vårt 
deltagande går att läsa i den internationella rapporten.  
 
15/3 Deltog i samma panel som under Almedalen diskuterade tillträdesfrågor i 
samband med tillträde utredningens slutbetänkande på TCO:s konferens 
“Uppdatering pågår”. Panelen live streamades och går att se i efterhand för den 
som är intresserad av att se hur bland annat sfs kommer att svara i sitt 
remissvar!  
 
23/3 Höll föredrag samt svarade på frågor om studenters syn på riktvärden för 
bullernivåer i bostäder för civilutskottet i Sveriges 5 riksdag 
 
Charlotta: 
16-17/2 Deltog i EQUIP Focus Group i Bryssel under två dagar för att såväl 
påverka inom kvalitetssäkringsfrågor på internationell nivå, som dra lärdom 
och höja kompetensen inom SFS. Inspelen som gjordes kommer tillsammans 
med andra fokusgrupper att ligga till grund för en rapport som är menad att 
mynna ut i inspel till ministerkonferensen i Paris våren 2018.  
 
22/2 Deltog i panel vid TCO:s frukostseminarium om deras nya rapport 
“Återkommande utveckling - Förslag till ett omställningsuppdrag för 
högskolan”. Panelen bestod av mig och en representant från Svenskt Näringsliv 
som skulle diskutera utifrån respektive organisations ställning i relation till 
förslagen inom rapporten. 
28/2 Deltog i panel under SUHF:s endagskonferens “Öppen vetenskap - 
möjligheter och utmaningar”. Konferensen var mycket givande och panelen 
särskilt lyckad då feedback både i anslutning och efter 7 konferensen har 
markerat att studentperspektivet bidrog med annars saknade och inspirerande 
ingångar.  
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15/3 Deltog i panel på seminarium om masterutbildningar för yrkesverksamma 
under TCO:s konferens “Uppdatering pågår”.  
 
22/3 Deltog samt höll presentation om SFS kommande arbete och politiska 
inspel/förslag till församlingen under SUHF:s förbundsförsamling i 
Kristianstad. Särskilt intresse från lärosätena gavs till SFS inspel gällande 
studentinflytandets förutsättningar och ett förslag om att eventuellt skapa ett 
manifest kring högskolepedagogik som lärosätesledningar i sin tur skulle kunna 
signera och ha som påminnelse om det egna åtagandet att uppvärdera 
pedagogiken och lärandet genom sitt uppdrag. 

 

Perioden 1 april 2017 – 4 maj 2017 

Gemensamt: 
6/4 Möte med gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström om studiestöd.  
 
19/4 Möte med Lärarförbundet Students ordförande Matilda Gustafsson.  
19/4 Möte med SUHF gällande gemensamt seminarium i Almedalen.  
 
21/4 Möte med riksdagsledamot Fredrik Christensson (C) om styrning och 
resurstilldelning till högre utbildning. 
  
22/4 Deltog i March for Science Stockholm. 
22/4 Deltog samt höll tal på Centerstudenters årsmötesbankett.  
 
26/4 Presskonferens och överlämning av utmärkelsen Årets Studentstad 
2017/2018 till Gävle på plats i Gävle. 
 
Caroline: 
20/4 Höll presentation för utbildningsutskottet.  
20/4 Höll presentation i Linköping med anledning av deras studentstrategi och 
status som Årets Studentstad. 
 
27/4 Nätverksträff med INCLUDE.  
 
28/4 Medverkade i paneldiskussion på seminarium under Akademiska hus 
årsmöte  
 
1-4/5 Deltog tillsammans med Komit under ESU:s Board meeting (BM) 72. 
Mötet pågick en vecka (alltså fortlöpte det även efter denna rapport). 
 
Charlotta: 
Inga deltaganden under denna period. 
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Perioden 5 maj 2017 - 30 juni 2017 

Gemensamt: 
18/5 Referensgruppsmöte inför Bologna Follow Up Group, BFUG. 
30/5 Möte med Folkuniversitetet. 
1/6 deltog vid UKÄs släpp av Årsrapporten 2017. 
2-4/6 SFS styrelses överlämningshelg. 
7/6 deltog på Socialdemokraterna i Utbildningsutskottets (S)ommarmingel. 
9/6 Möte med UHR gällande inspel på NUAK-konferensen. 
19/6 Deltog under Doktorandkommitténs överlämning och informerade. 
 
Caroline: 
5-6/5 Deltog tillsammans med Komit under ESU:s Board meeting (BM) 72. 
20/5 Deltog under Lunds universitets studentkårer, LUS 150-års firande. 
31/5 Möte med IQ om avtal kring Bästa Festen. 
1/6 frukostseminarium i riksdagen - Så vill unga bo. 
1/6 Besökte SUHF och pratade studentbostäder. 
2/6 Möte med Expertgruppen för jämställdhet i högskolan. 
12-13/6 Refugees impact on Bologna reform - konferens om reell kompetens och 
inkludering av nyanlända i högre utbildning. 
15-16/6 Möte med UHRs styrelse. 
19/6 Möte med SUHF expertgrupp för internationalisering. 

 
Charlotta: 
5/5 Möte med SUHF, SULF och Swednet om eventuellt gemensamt arbete för 
högskolepedagogik. 
10/5 Möte med UKÄ:s referensgrupp för kvalitetssäkringssystemet. 
18/5 SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor. 
19/5 UKÄs rättssäkerhetskonferens. 
20/5 Deltog på Karlstads studentkårs 50 års jubileum. 
22/5 Möte med rektor Stockholms Universitet Astrid Söderberg Widding om 
högskolepedagogik och idé om fortsatt arbete till SUHFs styrelse. 
31/5 Möte med Elisabet Knutsson (MP) om resurstilldelning. 
9/6 Möte med Lärarförbundet Student om gemensamt arbete för bättrad 
högskolepedagogik. 
14/6 SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor. 
15/6 Deltog samt stod i panel under SUHFs Kvalitetskonferens om 
pilotprojekten för lärosätesgranskningar. 
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8. SFS organisation 2016/2017 

Presidiet 
Caroline Sundberg, ordförande 
Charlotta Tjärdahl, vice ordförande 
 

Styrelsen 
Alina Semiletova (Entledigad under styrelsens möte den 11:e-13:e november) 
Amanda Söderberg 
Angelica Fors 
Cecilia Hägglund Lundström (Entledigad under styrelsens möte den 23:e-25:e 
september) 
Ebba Jacobsson 
Filippa de Laval 
Fredrik Lindeberg 
Jakob Allanson 
Max Stenberg 
Patrik Norrman (Entledigad styrelsens möte den 14:e december) 
Pooyan Masarrat 
Samuel Sörensson 
Sofia Nordling 
Johan Borre (Första ersättare, tjänstgjorde från den 26:e september- 13:e april 
därefter entledigad under styrelsens aprilmöte) 
Josefine Myrberg (Andra ersättare - entledigades innan tillträde under 
styrelsens möte den 14:e december) 

SFS doktorandkommitté 
Fredrik Lindeberg (även med i styrelsen) 
Aziza al Ghafri 
Elisabeth Lång 
Houman Sadri 
Johan Gärdebo 
Karin Boson 
Linn Persson 
Maria Ekström 

 

SFS internationella kommitté, Komit 
Caroline Sundberg (även ordförande)            
Lena Möller 
Simon Asplund     
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André Beinö 
 

Valberedning 
Johan Liljeholm 
Pontus Eliasson (Entledigad styrelsens möte den 7-9:e april) 
Elin Melander 
Oskar Johansson 
David Blomgren 
Ida Öberg 
Patrik Gustafsson  
 
Pavlos Cavelier Bizas (Första ersättare entledigad innan tillträde under 
styrelsens möte den 13-15:e januari) 
Oskar Hektor 2:a ersättare  
Thor Salehi 3:e ersättare  
Tom Edoff 4:e ersättare  
 

Verksamhetsrevisorer 
Micaela Kedhammar 
Caisa Lycken (Entledigad styrelsens möte den 7-9:e april) 
Johan Wester 1:a ersättare (tillträdde från och med den 10:e april)  
Marcus Åhagen 2:a ersättare  
 

Auktoriserad revisor 
Sonora Revision, Martin Hammare 

Studentrepresentanter 
Löpande under året nominerade SFS studentrepresentanter till UKÄs 
utbildningsutvärderingar på grund-, -avancerad och forskarnivå samt piloter av 
lärosätesgranskningar. De ordinarie tillsatta studentrepresentanterna för året 
finns i tabellen nedan. 
 

Organ Namn på studerande 
representanten  

CSN:s insynsråd Alina Semiletova 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 
(ordinarie) 

Agnes Fockström Haubitz 

-- " -- Uma Thongkaew 



 37 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 
(ersättare) 

Isak Tellström 

-- " -- Gabriella Gecer Danho 

Forum för internationalisering Patrik Henriksson 

-- " -- Linn Svärd 

Hanaholmen Daniel Svedbjörk 

Högskolans avskiljandenämnd: HAN Micaela Kedhammar 

Ersättare HAN Caisa Lycken 

INCLUDEs styrelse, ej stud rep utan ledamot Caroline Sundberg 

-- " -- Paul Bengtsson 

Ladokkonsortiets styrelse David Blomgren 

-- " -- Anders Lundgren 

Ladok3-projektgrupp Svea Ekelin 

Referensgruppen för Betänkandet För 
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 
2013:15) 

Pooyan Masarrat 

Referensgruppen för Betänkandet För 
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 
2013:15) 

Malin Fredén Axelsson 

Regeringens kommitté för utredning om ökad 
internationalisering av universitet och 
högskolor 

Patrik Henriksson 

Rådet för den nationella referensramen för 
kvalifikationer 

Johan Alvfors 

-- " -- Johan Wester 

SUHF:s arbetsgrupp om lärarutbildning Elin Hylander 

SUHF:s arbetsgrupp om lärosätenas arbete med 
nyanlända 

Johan Gärdebo 

SUHF expertgrupp för studieadministrativa 
frågor 

Amanda Söderberg 

SUHF:s expertgrupp för kvalitet Charlotta Tjärdahl 

SUHF:s expertgrupp för 
internationaliseringsfrågor 

Caroline Sundberg 
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SUHF:s Migrationsgruppen Marisol Pérez O'Connor 

SUNET:s kommitté David Höjenberg 

-- " -- Fanny Lyrfors 

UHR:s projektgrupp inom ramen för 
Bolognaprocessen 

Caroline Sundberg 

-- " -- Patrik Henriksson 

UHR Styrelse Caroline Sundberg 

-- " -- Martina Johansson 

UHR:s tillträdesråd Arvid Hanell 

-- " -- Amanda Söderberg 

UKÄ:s insynsråd Johan Alvfors 

-- " -- Karin Boson 

UKÄ:s referensgrupp för nationellt 
kvalitetssäkringssystem 

Charlotta Tjärdahl 

-- " -- Dan Li 

-- " -- Simon Edström 

UHR:s referensgrupp för Studera.nu Ehsan Yasari 

Överklagandenämnden för högskolan Malin Henriksson 

Överklagandenämnden för studiestöd Miranda Cox 

-- " -- Tom Edoff 

Överklagandenämnden för studiestöd, ersättare Charlotta Tjärdahl 

 
Kansli 

● Annika Lindblad Nieminen, kanslichef 
● Sebastian Lagunas Rosén, politisk sekreterare 
● Nike Hansen, projektledare för event (-maj) 
● Tove Ahlsten, utredare (-oktober) 
● Sofia Bergström, press- och kommunikationsansvarig (-augusti) 
● Moa Björnemalm, organisationssekreterare (-september) 
● Anna Bosdotter Nilsson, projektanställd, projektledare Bästa festen (-

december) 
● Kristina Hållén, projektanställd, projektledare Bästa festen (-oktober) 
● Rebecka Stenkvist, vikarierande, organisationssekreterare (september-

april) 
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● Anna Wallgren, vikarierande, press- och kommunikationsansvarig 
(augusti-mars) 

 

Medlemskårer 2016-2017 

Blekinge Studentkår 
Consensus - Medicinska Fakultetens Studentkår 
Corpus Medicum 
Chalmers Studentkår 
Dalarnas Studentkår 
Dans- och cirkushögskolans Studentkår 
Ericastiftelsens studentkår i Stockholm 
Försvarshögskolans studentkår 
Gefle studentkår 
Gotlands Studentkår Rindi 
Göta Studentkår 
Gymnastik- och idrottshögskolans Studentkår 
Halmstad studentkår 
Hippologernas Akademiska Studentkår 
Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds Universitet 
Jönköpings Studentkår 
Karlstad Studentkår 
Konstkåren 
Kristianstads Studentkår (Gick med 2017) 
Kungliga Musikhögskolans Studentkår 
Linnéstudenterna 
Luleå studentkår 
Lunds Doktorandkår 
Lunds Naturvetarkår 
Lundaekonomerna 
Mälardalens studentkår 
Naprapathögskolans Studentkår 
Odontologiska studentkåren i Malmö 
Operahögskolans Studentkår 
Sahlgrenska akademins studentkår 
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 
Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Studentkår (Chiro) 
SSAS Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm 
Stockholms dramatiska högskolas studentkår 
Stockholms universitets studentkår 
Studentkåren DISK 
Studentkåren vid Teologiska Högskolan i Sthlm, STHS 
Studentkåren i Borås 
Studentkåren i Skövde 
Studentkåren i Östersund 
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Studentkåren Malmö 
Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten, StuFF 
Studentkåren vid Högskolan Väst 
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten Malmö 
SöderS 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH 
Tekniska högskolans studentkår, THS 
Ultuna Studentkår 
Umeå naturvetar- och teknologkår 
Umeå Studentkår 
Uppsala teknolog- och naturvetarkår (Gick med 2017) 
Uppsala Studentkår 
Veterinärmedicinska föreningen 
Örebro Studentkår 
 
 
Utträde 
Ingen studentkår gick ur SFS under verksamhetsåret.  
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9. Styrdokument 

Ett antal styrdokument reviderades under året. Nedan följer en förteckning. 
 
Styrelsemöte 26-28 augusti 2016 
Workshop Styrelsens delegationer, arbetsordningar och policy Presidiet Dnr: 
O44-12/1617 Dokumenten som behandlas är: Dnr: O13-2/1516 Dnr: O13-1/1516 
Dnr: O11-7/1415 Dnr: O13-4/1415 Dnr: O11-6/1415 Dnr: O11-8/1415 
Presidiet Dnr: O44-12/1617 
 
Styrelsemöte 23-25 september 2016 
Nya diarienummer efter styrelsens revidering av policys, arbetsordning och 
delegationer.  Dnr: O44-26/1617  
 
Styrelsemöte 14 december 2016 18:00-21:00 
Ändring av lydelse i begreppslistan i SFS ställningstagande: En öppen och 
jämlik högskola för alla Dnr: O44-71/1617  
 
Fullmäktigemöte 12-14 maj 2017 
SFS identitet och långsiktiga utvecklingsområden Dnr: O11-11/1415 togs bort.  
SFS stadga reviderades till version med Dnr: O11-18/1617. 
SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning 
reviderades till version Dnr: O11-16/1617. 
SFS Bostadspolitiska ställningstaganden reviderades till version Dnr: O11-
14/1617. 

 
Styrelsemöte 1 juni 2017 
Revidering av SFS policy för heltidsarvoderat presidium Presidiet Dnr: O44-
146/1617, O11-12/1617 

 
 
 


