P3

Tack till alla motionärer!
Styrelsen vill börja med att tacka alla motionärer för inkomna motioner. De motioner
som inkommit på proposition 3 kan delas in i fyra kategorier; förslag på syften, förslag
på vision, förändring av antalet presidialer samt motioner som rör andra delar i stadgan.
Motioner som rör generella förslag i stadgan och inte det som styrelsen lagt fram i sin
proposition har för tydlighetens skull flyttats till Övriga motioner.
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Proposition 3:
Motion # P3-0-1
i SFS Stadga Kapitel 1, 1§ Syfte och identitet, Mom 1
I propositionen för ändring av stadga föreslår styrelsen en förändring av syftet
från ” SFS syfte är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata
medlemskårernas och studenternas intresse.” till ”SFS syfte är att bedriva ett
välförankrat, spetsigt och långsiktigt påverkansarbete i nationella och
internationella student- och högskolepolitiska frågor.”. Vårt förslag är att skapa
en skrivning som är en sammanslagning av nuvarande syfte och föreslaget syfte
för fortsättningen.
Direkt efter syfte i det nya förslaget går styrelsen in och förklarar betydelsen. Ett
syfte som är tydligt, bra och välformulerat ska inte behöva förklaras. Av denna
anledning föreslår vi att ordet spetsigt tas bort då det inte är tydligt vad som
menas. Vid användning av ordet ”Långsiktigt” anser vi att även ordet
”kortsiktigt” bör införas då SFS arbetar med frågor under kortare perioder samt
arbetar med ad-hoc situationer som inte kan klassas som långsiktiga. Dock anser
vi att syftet blir för långt och att om varken orden ”långt-” eller ”kortsiktigt”
nämns innefattas allt arbete oavsett tidsomfattning och vi föreslår därför att
ordet ”Långsiktigt” tas bort.
Gällande stycket ”student- och högskolepolitiska frågor” undrar vi, är SFS
inblandade i några högskolepolitiska frågor som inte är studentpolitiska? I så fall
varför? Vidare kan skrivningen i nuläget uppfattas som ”studentfrågor”. Vi
föreslår därför att ändra till att syftet endast innefatta ”Studentpolitiska frågor”
Användning av orden ”Nationell” och ”Internationell” verkar för oss onödig, om
ingen skrivelse finns innefattas ändå båda.
Vid användning av ”studenters intresse” i det nuvarande syftet menar vi på att
detta inkluderar långt fler än de som studerar inom de lärosäten vars kårer
medverkar i SFS. Vid denna skrivning, kan en student som inte tillhör en
medlemskår ha rätten att vara med och påverka det arbete som SFS ska bedriva.
Det viktiga för oss att framhäva är att SFS representerar studentkårerna,
medan kårerna i sin tur representerar studenterna! Vi föreslår därför att
skrivelsen endast ska vara ”medlemskårernas intresse”
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Därför yrkar vi:
-

att ändra syftet till ” SFS syfte är att genom ett välförankrat
påverkansarbete företräda och tillvarata medlemskårernas intresse i
studentpolitiska frågor”

Bakom denna motion står:
Borås studentkår
Jönköping studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-1
Styrelsen har efter diskussion, överväganden samt input från kårerna valt att
yrka bifall för det föreslagna nya syftet i motion # P3-0-2. Ändring av SFS syften
och yrkar således avslag på denna motion.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
-
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att avslå motionen.
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Proposition 3:
Motion # P3-0-2
Ändring av SFS syften
SFS huvudsakliga syfte är att företräda och tillvarata medlemskårernas och
studenternas intressen, vilket tydligt bör framgå i syftet. SFS har i sitt förslag på
syfte lämnat en förklaring på betydelsen på ordet "välförankrat" men i första
meningen ska syftet tydligt framgå utan ytterligare förklaringar. Halmstad
Studentkår menar på att ordet "välförankrat" lämnar för mycket utrymme för
tolkning.
Därför yrkar vi:
-

att stryka meningen ”SFS syfte är att bedriva ett välförankrat, spetsigt
och långsiktigt påverkansarbete i nationella och internationella studentoch högskolepolitiska frågor”
Till förmån för:
”SFS syfte är att företräda och tillvarata medlemskårernas och
studenternas intressen genom spetsigt och långsiktigt påverkansarbete i
nationella och internationella student- och högskolepolitiska frågor”

Bakom denna motion står:
Studentkåren i Skövde
Studentkåren vid Högskolan i Väst
Blekinge Studentkår
Kristianstad Studentkår
Halmstad Studentkår
Dalarna Studentkår
Studentkåren i Östersund
Gotlands studentkår Rindi
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Styrelsens motionssvar #P3-0-2
Styrelsen håller med motionärerna om att det omformulerade syftet på ett
tydligare sätt förmedlar vad styrelsen avsett med ordet välförankrat och yrkar
därför bifall till motionen. I styrelsens arbete med SFS syfte har det varit viktigt
att SFS ska utgå från medlemskårer och studenter och styrelsen anser att den
nya formuleringen fungerar bra och blir ännu tydligare.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
-
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att bifalla motionen.
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Proposition 3:
Motion #P3-0-3
Styrelsen skall få besluta antalet presidial som utylses
inför varje fullmäktige.
Då syftet med denna ändring i stadgarna är att bereda möjligheten till att vid
nästa fullmäktige välja in en till två vice ordförande så bör en beslutsprocess
också fastställas i samband med denna ändring.
Styrelsen är de som lägger fram proposition till budgeten för nästkommande
verksamhetsår, samt att det är de som ser ett eventuellt behov av två vice
ordförande istället för en. Det är därför lämpligast att styrelsen i slutändan blir
de som bestämmer om antalet vice ordförande som skall utlyses inför
fullmäktige. Det åligger medlemmarna att behandla förslaget om utlysning vid
fullmäktige men de saknar den direkta insynen i organisationen för att kunna
förbereda ett förslag om utlysning.
Därför yrkar vi:
-

att ersätta rad 63 till 71, under rubriken "Antal presidialer", till;
Styrelsen bestämmer hur många vice ordförande-poster som skall utlysas
inför varje fullmäktige. Detta eftersom styrelsen är den instans som har
bäst insyn i behovet av antal vice ordföranden och de ekonomiska
förutsättningarna för detta.

Bakom denna motion står:
Studentkåren i Skövde
Studentkåren vid Högskolan i Väst
Blekinge Studentkår
Kristianstad Studentkår
Halmstad Studentkår
Dalarna Studentkår
Studentkåren i Östersund
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Gotlands studentkår Rindi

Styrelsens motionssvar #P3-0-3
Styrelsen håller med om att det behövs en beslutsprocess för hur beredning till
en eller två vice ordförande ska ske men anser att det är något som behöver
utredas och förankras mer och tycker därför att nästkommande styrelse bör
diskutera hur det på bästa sätt kan tas fram en sådan process.
Styrelsen vill också uppmärksamma motionärerna om att yrkandet som
inkommit berör text i följebrevet och inte själva propositionen i sig. Om
motionärerna önskar göra ett yrkande som innebär förändring i stadgan så bör
det göras som en att-sats med en formulering om ‘vad’ som ska läggas till och
‘var’.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
-
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att avslå motionen.
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Proposition 3:
Motion #P3-0-4
Förtydligande av syfte
Det nya syftet definierar inte vad påverkansarbetet ska förankras i, vilket det
nuvarande syftet gör. För den som är insatt kan det ses uppenbart att ett
välförankrat påverkansarbete för SFS förankras hos studenterna, men vi tycker
en organisations syfte ska vara tydligt ovasett läsarens förkunskap.
Därför yrkar vi:
-

att stryka att-sats på rad 78 samt lägga till följande att-sats:
att i SFS Stadga Kapitel 1, 1§ Syfte och identitet, Mom 1, ändra från
“SFS syfte är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata
medlemskårernas och studenternas intresse.” till
"SFS syfte är att bedriva ett spetsigt och långsiktigt påverkansarbete i
nationella och internationella student- och högskolepolitiska frågor, som
förankrats väl hos medlemskårerna."

Bakom denna motion står:
Chalmers studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-4
Styrelsen har efter diskussion, överväganden samt input från kårerna valt att
yrka bifall för det föreslagna nya syftet i motion 3.2 Ändring av SFS syften och
yrkar således avslag på denna motion.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
att avslå motionen.
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Proposition 3:
Motion #P3-0-5
Demokratisk anda!
Demokratisk anda saknas i styrelsens förslag av syfte då detta försvinner med
deras förslag av ändring. Om en måste förklara vad vissa ord (t.ex. Spetsig)
betyder så bör det omformuleras, det ska inte behöva en guideline för att förstå
en stadga.
Därför yrkar vi:
-

att i SFS Stadga Kapitel 1, 1§ Syfte och identitet, Mom 1, ändra från
“SFS syfte är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata
medlemskårernas och studenternas intresse.” till “SFS syfte är att i
nationella och internationella student- och högskolepolitiska frågor
företräda och tillvarata studenternas intresse och bedriva ett välförankrat
och långsiktigt påverkansarbete.”

Bakom denna motion står:
Studentkåren Malmö

Styrelsens motionssvar #P3-0-5
Styrelsen har efter diskussion, överväganden samt input från kårerna valt att
yrka bifall för det föreslagna nya syftet i motion #P3-0-2 Ändring av SFS syften
och yrkar således avslag på denna motion.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
att avslå motionen.
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Proposition 3:
Motion #P3-0-6
Studentkårsfråga
Det är bra att förtydliga att det är kårernas frågor som skall drivas av SFS.
Kårernas frågor är såväl sådana som aktivt berör och påverkar studenter samt
sådana som studenter brukar ha intresse av.
Därför yrkar vi:
-

att ändra SFS syfte till “SFS syfte är att bedriva ett välförankrat, spetsigt
och långsiktigt påverkansarbete i nationella och internationella
studentkårs- och högskolepolitiska frågor.”

Bakom denna motion står:
Teknologkåren vid LU
Humanistiska och teologiska studentkåren vid LU

Styrelsens motionssvar #P3-0-6
Styrelsen har efter diskussion, överväganden samt input från kårerna valt att
yrka bifall för det föreslagna nya syftet i motion #P3-0-2 Ändring av SFS syften
och yrkar således avslag på denna motion.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
att avslå motionen.
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Proposition 3:
Motion #P3-0-7
Inte bara tillgång!
Vi saknar deltagande, oavsett om styrelsen i sin bakgrundstext förklarar att det
ingår i deras förslag så menar vi att detta inte är självklar. Det bör därmed
förtydligas.
Därför yrkar vi:
-

att i SFS Stadga Kapitel 1, 1§ Syfte och identitet, lägga till Mom 2 “SFS
vision är att alla har tillgång till och kan delta i en högre utbildning och
studietid av hög kvalitet.” och följdjustera efterföljande numrering.

Bakom denna motion står:
Studentkåren Malmö

Styrelsens motionssvar #P3-0-7
Styrelsen menar att möjligheten att delta innefattas i begreppet “tillgång” och
anser därför att styrelsens ursprungliga förslag bör kvarstå. Styrelsen vill
poängtera vikten av att alla ska kunna delta i högre utbildning men tycker att
det inkluderas i ursprungsförslaget.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
att avslå motionen.
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Proposition 3:
Motion #P3-0-8
Studentkårsfråga
Det är bra att förtydliga att det är kårernas frågor som skall drivas av SFS.
Kårernas frågor är såväl sådana som aktivt berör och påverkar studenter samt
sådana som studenter brukar ha intresse av.
Därför yrkar vi:
-

att ändra SFS syfte till “SFS syfte är att bedriva ett välförankrat, spetsigt
och långsiktigt påverkansarbete i nationella och internationella
studentkårs- och högskolepolitiska frågor.”

Bakom denna motion står:
Teknologkåren vid LU
Humanistiska och teologiska studentkåren vid LU

Styrelsens motionssvar #P3-0-8
Styrelsen har efter diskussion, överväganden samt input från kårerna valt att
yrka bifall för det föreslagna nya syftet i motion #P3-0-2. Ändring av SFS syften
och yrkar således avslag på denna motion.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige:
att avslå motionen.
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