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SFS årsplanering 2019/2020 
 

Bakgrund  

SFS verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli – 30 juni. Årsplaneringen 

är framtagen med hänsyn till externa möten och händelser, 

konsekvenser baserade på datum reglerade av stadgan, dialog med 

medlemskårer som planerar att arrangera möten, möjliggörande av 

förankring samt god process inför SFS fullmäktige och hänsyn till 

överlämningsmånaden. 

Årsplaneringen kan vid behov justeras under året, men ska ses som ett 

stabilt redskap där ytterst få ändringar kan väntas. Detta för att öka 

stabiliteten i medlemskårernas, styrelsens och kansliets arbete. 

 
Tabellnyckel 

Orangea fält: Styrelsemöten 

Gröna fält: Fysiska möten för medlemskårer 

Gula fält: Datum av betydelse för medlemskårer 

Lila fält: Externa händelser 

 

Datum:  Händelse: 

2 juni 2019  Kallelse till styrelsemöte #1 

9 juni 2019  Handlingar till styrelsemöte #1 

14-16 juni 2019  Styrelseöverlämning 

Introduktion av tillträdande styrelsen och överlämning 

från den avgående. 

16 juni 2019  Styrelsemöte #1 
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Beslut om firmateckningsrätt, attestinstruktion, 

kårkontaktsystem och SFS årsplanering 2019-2020.  

1-8 juli 2019  Almedalsveckan 

7 juli  Sista anmälan till UKÄs studentdag och SFS 

introduktionsdag 

2 augusti 2019  Kallelse till styrelsemöte #2 

9 augusti 2019  Handlingar till styrelsemöte #2 

16-18 augusti 2019  Styrelsemöte #2 

Fortsatt introduktion av nya styrelsen. Diskussion om 

vad styrelsen vill fokusera på under sitt år, politiskt 

som organisatoriskt.   

Workshop och beslut om den konkretiserade 

verksamhetsplanen.  

Beslut om arbetsgrupper: 

● Nya grupper för året 

● FUM- och medlemsmötesgrupp 

● Årets studentstadsjury  

● Presidieråd 

● Vad ska vara med på medlemsmöte höst 

20 augusti  UKÄs studentdag. 

Konferens för studentkårsaktiva anordnad av UKÄ 

Dagen avslutas med mingel med tal från gäst.  

De som ska deltag på SFS introduktionsdag äter 

middag gemensamt 

21 augusti  SFS introduktionsdag 

Introduktion av verksamhetsåret, SFS politik och 

möjlighet till förankring 

23-25 augusti 2019  Överlämningshelg Komit 

30 augusti 2019  Kallelse till styrelsemöte #3 

6 september 2019  Handlingar till styrelsemöte #3 

11-18 september  Inspel inför arbetet med nästa fokusfråga 

13 september 13:00 – 

15 september 15:00 

2019 

 

Styrelsemöte #3 

Diskussion och eventuella beslut om styrelsens 

delegationer, arbetsordningar, riktlinjer och policys 

samt arbetsordning SFSFUM.  

Arbete inför medlemsmöte. 
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15-18 september  European Students Convention 38, ESC, Helsingfors 

27 september  Virtuell konferens anordnad av UKÄ om deras 

myndighetsuppdrag om pedagogisk utveckling 

1 oktober 2019  Handlingar till medlemsmöte #1 

8-9 oktober 2019 

 

Medlemsmöte höst, Borås 

Arrangeras av Studentkåren i Borås 

Syfte: dels diskutera av styrelsen vald politik ur 

verksamhetsplanen, dels ge medlemskårerna relevant 

fortbildning och förankring i de båda fokusfrågorna. 

Diskutera frågor lyfta av värdkåren.  

Diskutera nästa fokusfråga 

10 oktober 2019  Kallelse till styrelsemöte #4 

10-17 oktober 2019  Utvärdering medlemsmöte höst 

22 oktober 2019  Handlingar till styrelsemöte #4 

22-23 oktober  SUHF Årskonferens och förbundsförsamling på KI 

23 oktober 2019  UKÄs konferens om rättssäkerhet. 

24-28 oktober  NOM Torshamn 

29 oktober 18:00 – 

20:00 2019 

Styrelsemöte #4 (distans) 

Diskussion efter input från medlemsmöte #1. 

Utvärdering av medlemsmöte.  

24-31 oktober 2019  Öppet för inspel från medlemskårerna gällande 

styrelsens propositioner till SFS fullmäktige 2020. 

31 oktober 2019  Senast datum för medlemskårer att rapportera antal 

representerade studenter. 

1 november 2019  Kallelse till styrelsemöte #5  

1 november 2019  Utlysning Årets studentstad. 

5 november 2019  Internationaliseringsdagarna 

8 november 2019  Handlingar till styrelsemöte #5 

15 november 13:00 – 

17 november 15:00 

2019 

Styrelsemöte #5  

Beslut gällande styrelsens plan för SFS fullmäktige 

samt antal propositioner till fullmäktige 2019.  

21-23 november 2019  European Quality Assurance Forum, Berlin, EQAF 

29 november 2019  Kallelse till styrelsemöte #6 

30 november 2019  Deadline ansökan Årets studentstad. 

1-7 december  ESU Board Meeting i Malta 
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????  Digitalt möte för medlemskårer 

Möjlighet att diskutera aktuella frågor och förslag på 

nästa fokusfråga 

6 december 2019  Handlingar till styrelsemöte #6 

13 december 13:00 –  

15  december 15:00 

2019 

Styrelsemöte #6 

Beslut om vilka propositioner styrelsen ska lägga till 

SFS fullmäktige 2019. Framskrivande av 

propositionsutkast samt planläggning av 

färdigställande. 

Beslut om fullmäktiges mandatfördelning måste 

skickas ut senast 15 december enligt stadga 

Halvårsuppföljning av den konkretiserade 

verksamhetsplanen och ekonomin. Eventuella förslag 

samt beslut om behov att förändra 

verksamhetsinriktning. 

Diskussion inför medlemsmöte #2. 

Genomgång av utkast bokslut 

15 december 2019  Senast meddela mandatfördelning och antal ombud 

varje kår får skicka till medlemskårerna 

26 december 2019  Kallelse till styrelsemöte #7 

2 januari 2020  Handlingar till styrelsemöte #7 

3 januari 2020  Kallelse till styrelsemöte #8 

9 januari 18:00 – 20:00 

2020 

Styrelsemöte #7 (distans) 

Genomgång av utkast propositioner 

Beslut om årsredovisning och bokslut (direktjustering 

och signering av årsredovisning) 

10 januari  Handlingar till styrelsemöte #8 

17 januari 13:00 - 

19 januari 15:00 

Styrelsemöte #8  

Skriva klart utkast propositioner 

Skriva klart utkast på arbetsordning och andra 

dokument kopplade till SFSFUM inför medlemsmöte 

15 januari 2020  Kallelse, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse 

samt nomineringsanmodan SFSFUM 2019 

20 januari 2020  Fakturautskick medlemsavgift (ca 1 månad förfallotid - 

28 februari) 

27 januari 2020  Handlingar till medlemsmöte #2 
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27 januari 2020  Utkast på propositioner offentliggörs 27 januari. 

27 januari – 13 

februari 2020 

Möjlighet till inspel på propositionsutkast med 

deadline 23:59 13 februari. 

3 februari 12.00 –  

4 februari 15.00 2020 

Medlemsmöte vår i Stockholmsområdet 

Syfte: skapa en förankring och avstämning inför 

SFSFUM, innehålla information om fokusfrågan och ge 

möjlighet att diskutera aktuella frågor 

31 januari 2020  Kallelse styrelsemöte #9 

7 februari 2020  Handlingar till styrelsemöte #9 

14 februari 13:00 – 16 

februari 15:00 2020 

 

Styrelsemöte #9 

Propositioner till SFS fullmäktige 2019 färdigställs 

samt fastställs.  

21 februari 2020 

 

Propositioner offentliggörs (VoteIt, TeamEngine & 

hemsida). 

Motionsanmälan öppnar. 

27 februari 

 

Digitalt möte för medlemskårer 

Möjlighet för att diskutera aktuella frågor och fråga om 

propositionerna 

??? 2020  European Students Convention 39, ESC. 

6 mars 2020 

 

Kallelse styrelsemöte #10  

13 mars 2020 

 

Deadline inkomna handlingar till SFSFUM2019 

(motioner, interpellationer, ansökan in- och utträde). 

11 mars 2020 

 

Kallelse styrelsemöte #11 (distans) 

13 mars 2020 

 

Handlingar till styrelsemöte #10 

18 mars 2020  SUHF Förbundsförsamling 

18 mars 2020  Handlingar styrelsemöte #11 

20 mars 13:00 – 22 

mars 15:00 2020 

Styrelsemöte #10 

Skriva motions- och interpellationssvar. Beslut om 

Årets studentstad 2019/19. 

Utvärdering av medlemsmötet 5-6 februari. 

??? 2020  Nordiskt ordförandemöte, NOM. 

25 mars 2020  Styrelsemöte #11 (distans) 
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18:00-21:00 

Fastställa motions- och interpellationssvar. 

1 april 2020 

 

Deadline för handlingar till SFSFUM att skickas ut 

- Förslag på dagordning 

- Motioner och styrelsens motionssvar, 

- Interpellationer och styrelsens 

interpellationssvar, 

- Underlaget från valberedningen, 

- Tillkommande nomineringar, 

- Ansökningar om medlemskap i SFS, 

- Anmälningar om utträden ur SFS samt 

- Övriga fullmäktigehandlingar. 

2 april 2020  Kallelse styrelsemöte #12 

9 april 2020  Handlingar styrelsemöte #12 

16 april 2020 

 

13:00 - 16:00 

Styrelsemöte #12 

Eventuellt styrelsemöte vid behov. Styrelsen på plats 

på SFSFUM redan under torsdagen 

17 – 19 april 2020 

 

SFS fullmäktige 2020! 

Val, SFS verksamhet 20/21, budget, årsredovisning och 

årsberättelse, arrangör av medlemsmöte samt ev. 

övriga propositioner. 

Aktiviteter kan komma att arrangeras även under 

kvällen på torsdagen 

??? 2020  ESU Board meeting  

28 maj 2020  Kallelse till styrelsemöte #13 

31 maj 2020  Kallelse till styrelsemöte #1 SFS styrelse 20/21 

4 juni 2020  Handlingar till styrelsemöte #13 

7 juni 2020  Handlingar till styrelsemöte #1 SFS styrelse 20/21 

11 juni 2020  Styrelsemöte #13 

11-13 juni 2020  Styrelseöverlämning  styrelsen 19/20 

12-14 juni 2020  Styrelseöverlämning styrelsen 20/21 

14 juni 2020  Styrelsemöte #1 SFS styrelse 20/21 

30 juni 2020  Sista betalningsdag för medlemsavgiften för 

verksamhetsåret 19/20. Ej betalda fakturor vid denna 

punkt kan innebära uteslutningsärende till SFSFUM. 
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