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Följebrev Proposition 7: Medlemskap i 

Vetenskap & Allmänhet  

 

Bakgrund  

Vetenskap & Allmänhet (VA) är en ideell organisation som jobbar för 

bättre samarbete och relation mellan allmänheten och forskningen. 

Eftersom i stort sett all offentlig forskning sker på Sveriges lärosäten 

arbetar de i stor utsträckning med relationen samhället och akademin. 

Enligt deras stadga är deras ändamål: “Föreningens ändamål är att 

främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.” 

VA har idag ett 80-tal medlemsorganisationer, både med kopplingar till 

allmänheten och vetenskapssamfundet. Bland dessa finns bland annat 

lärosäten, forskingsfinasierärer, myndigheter och aktörer från 

civilsamhället.  

SFS arbetar redan idag nära VA på en rad olika sätt. Vi har under de 

senaste åren deltagit i paneler, besökt konferenser och gått i March for 

science, alla arrangerade i någon utsträckning av VA. Inför valet drev de 

även kampanjen #hurvetdudet om att vetenskaplig kunskap skulle ta 

mer plats i den politiska debatten.  

SFS skulle betala en reducerad medlemsavgift på 1300 kr per år, i 

jämförelse med ordinarie medlemsavgifter som startar på 15 000 kr.  

Som Medlemmar i VA skulle SFS få tillgång till rådgivning och stöd. 

Medlemsorganisationer får också löpande information om VAs 

verksamhet, inbjudningar till medlemsaktiviteter och alla andra 

VA-aktiviteter, möjlighet till samarbete i projekt och medverkan i 

VA-arrangemang, liksom skräddarsydda presentationer för den egna 

organisationen.  

Styrelsen föreslår ett medlemskap av tre anledningar 

● Formalisera samarbetet. Styrelsen anser att båda parter vinner på 

samarbetet och idag tar SFS del av många fördelar utan att 

formellt vara medlemmar. Av solidariska skäl bör vi betala för att 

stödja VA arbete. Ett beslut från fullmäktige hade dessutom 

tydliggjort att vi som organisation står bakom syftesparagrafen.  
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● Möjlighet att påverka VA. VA är en påverkansorganisation som 

bland annat svarar på remisser inom frågor som SFS också jobbar 

inom.  Som medlem i VA kommer SFS även kunna vara med och 

forma de åsikter som VA har.  

● Kunna ta del av VAs bredare stöd och tjänster. Som 

medlemsorganisation kan SFS ta del av mer av VAs verksamhet.  

VA är en organisation som samlar stora delar av sektorn, både inom sin 

organisation och fysisk via konferenser och andra evenemang. SFS har 

idag redan ett samarbete som är värt mer än medlemsavgiften och ett 

medlemskap skulle möjliggöra vidareutveckling som hade gynnat båda 

organisationerna.  
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Proposition 7 Medlemskap i Vetenskap 

& Allmänhet 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår fullmäktige 

att SFS ska ansöka om medlemskap i Vetenskap & Allmänhet 
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