
SFS EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

STOCKHOLM, 2-4 OKTOBER 2020 

HANDBOK TILL EXTRA-SFSFUM



Detta extrainsatta fullmäktigesammanträde, hädanefter 
benämnd Extra-SFSFUM, innehåller en mängd spännande 
frågor att behandla. En av de större frågorna är SFS 
verksamhet för 2020/2021.

De beslut som tas kommer att vara tongivande för Sveriges 
studenter. Vi bjuder in till en konstruktiv diskussion för att 
de beslut som fattas återspeglar den mångfald av perspektiv 
som finns bland landets studentkårer.

Hur ser vi då till att ta till vara på alla perspektiv och 
klokheter? Bland er delegater och ombud så finns det 
kanske flera som inte varit på ett SFSFUM innan. Då behöver 
vi alla gemensamt ha respekt för och faktiskt fundera över 
hur vi kan bidra till att även de som inte varit på ett SFSFUM 
kan komma in i och tas tillvara på, på allra bästa sätt. Vi vill 
därför uppmuntra er att både peppa, fråga och uppmuntra 
andra att ta plats, men också ta plats själv även om du råkar 
vara ny. 

Då vi kommer ha deltagare både fysiskt på plats och digitalt 
är det extra viktigt att lyssna uppmärksamt på mötes-
presidiet för att vi ska få ett så välfungerande möte som möj-
ligt. 

Ett bra möte skapar vi gemensamt. Så undrar du något, eller 
kanske bara vill få en sak förtydligad, passa då på att fråga 
en styrelseledamot eller funktionär. Troligen är du inte den 
första att undra om samma sak.
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 JÄMLIKT OCH INKLUDERANDE DELTAGANDE 

För att skapa ett positivt och jämlikt klimat bör du använda 
dig av följande främjartekniker under mötet:

Synliggörande: Se varandra och varandras idéer. Alla ska 
vara med på lika villkor. 

Upphöjande: Lyft fram varandras prestationer. Det ska inte 
vara förbjudet att skämta med varandra, en måste bara se 
upp så att inte skämten blir ett sätt att trycka till varandra. 

Framhållande av information: Sträva efter att alla får all re-
levant information för att kunna delta. Alla har samma ansvar 
för att sprida informationen vidare. Information är makt – den 
som blir utan relevant information får minskat inflytande. 

Hänsynstagande: Ta hänsyn till varje deltagares livssituation 
och allas olika förutsättningar och möjligheter. 

Avlastning: Avlastning handlar om att säga nej i tid samt att 
acceptera ett nej från andra. Att vara ute i god tid är att redan 
från början fördela uppgifter utifrån deltagarnas förutsätt-
ningar och behov. 

Subjektifiering: Att möta andra människor som subjekt. Att 
lita på att alla tar ansvar för att kommunicera sina känslor 
och önskemål tydligt och därför utgå från att det som sägs är 
det som finns. 

Bejakande: Målsättningen i en grupp måste vara att ha ett 
så öppet idéklimat som möjligt. Bejaka varandras idéer och 
förslag.  
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PROGRAM

Mötet är i plenum om inget annat anges.

Fredag
11:30 Lunch
12:15 FUM-skola
13:00 Mötets öppnande och invigning med tal av
  arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
15:00  Fika 
17:30 Mötet avslutas för dagen

Lördag
09:00 Mötet startar för dagen
10:45 Fika
13:00 Lunch
17:30 Mötet avslutas för dagen
18.00 Middag 

Söndag
09:00 Mötet startar för dagen
12:30 Lunch
16:00 Mötet avslutas
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PRAKTISK INFORMATION

Hotell och konferenscenter
Hotellet Elite Hotel Marina Tower Stockholm kommer att an-
vändas för boende samt för plenum. Adressen är Elite Hotel 
Marina Tower Stockholm: Saltsjöqvarns kaj 25, 131 71 Nacka

Ankomst med bil
Utgångspunkt är Slussen. Kör Stadsgårdsleden mot Nacka. 
Vid stora korsningen i Danvikstull, sväng vänster in på Kvarn-
holmsvägen, första vänster in på Hästholmsvägen och 
fortsätt rakt fram genom tunneln. Håll vänster och fortsätt 
längs kajen fram till hotellet. 

För den bilburne har hotellet ett garage till förfogande. Parke-
ringsbiljett löses via betalautomat eller via Mobilparks app.
Ankomst med kollektivtrafik

3



Ankomst med kollektivtrafik 

För buss gällande följande: Buss 53, från T-centralen (Tegel-
backen – se bild) stannar vid hållplats Saltsjöqvarn och där 
finns en hiss ner till hotellet.

För båt gäller följande: Båt från Nybrokajen (se bild) mot 
Ropstens brygga till hållplats Saltsjöqvarn tar ca 15 min. 
SL-biljett gäller som färdbevis. Köp biljett innan du går 
ombord, till exempel på 7-Eleven vid Nybroplan. 

OBS! I covid-19-tider får bara begränsat antal passagerare 
plats på båten.  
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Garantimandat
SFSFUM ersätter resekostnader för garantimandatens resor 
till och från Extra-SFSFUM 2020. SFS ersätter även kostnader 
för garantimandatens boende samt mat och alkoholfri dryck 
enligt schema. 

Informationsdisk
Informationsdesken är bemannad 30 minuter innan mötet 
startar, under luncher och en stund efter mötet är slut för 
dagen. Är disken ej bemannad kan du ringa Katharina Metsis 
som är kontaktperson för mötet. Kontaktuppgifter hittar du i 
slutet av denna handbok. 

Deltagande via zoom 
Om du deltar på mötet via zoom så behöver du döpa dig till 
delegationsnummer följt av namn. För att ta del av ditt dele-
gationsnummer är det viktigt att du före mötet har loggat in i 
VoteIT. 

Handlingar 
Alla handlingar finns tillgängliga på SFS hemsida. Om du av 
någon anledning inte har möjlighet att skriva ut och vill ha 
ett utskrivet exemplar av handlingarna, kontakta din kår. Allt 
nödvändigt mötesmaterial kommer att publiceras eller är 
redan publicerat i VoteIT och på SFS hemsida.
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VAD HÄNDER UNDER SFSFUM? 

SFS fullmäktige är organisationens högsta beslutande organ. 
De beslut som fattas av ombuden under SFSFUM är 
grunden för det arbete som SFS styrelse och anställda 
på SFS kansli kommer att utföra under verksamhetsåret 
2020/2021. Besluten fattas i plenum, men innan dess så har 
alla förslag diskuterats på åsiktstorg, vilket gör att debatten 
blir kortare i plenum. 

Fullmäktigemötet 
SFSFUM börjar formellt med invigningen på fredag eftermid-
dag men redan innan invigningen finns det viktiga aktiviteter. 
FUM-skolan kommer starta före mötet på fredagen. Mötet 
tillhandahålls via plattformen Zoom. 

Mycket av det som sker under SFSFUM följer en förutbe-
stämd agenda. Dels kommer det finnas en föredragningslista 
där du som delegat kan se vilka punkter som ska behandlas, 
dels ligger SFS stadga till grund för många av aktiviteterna 
under SFSFUM. Mötespresidiet kan komma att behöva ändra i 
programmet under mötets gång.
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Hur beslut fattas under SFSFUM? 
Här följer en kort redogörelse för hur beslutsgången är under 
SFSFUM. De flesta beslut under fullmäktige fattas genom 
majoritetsbeslut. Ett majoritetsbeslut innebär att det för-
slag som har flest röster går igenom. Det kan innebära att 51 
procent av ombuden är nöjda med beslutet, och 49 procent 
av ombuden är missnöjda (det kallas för enkel majoritet). I 
de flesta fall blir det en enkel omröstning där det röstas om 
bifall/avslag/avstår på ett förslag. Processen är helt 
automatiserad för att ta så lite tid som möjligt.

Beslut i plenum
Mötesordföranden kommer leda mötet. I plenum kan du ar-
gumentera för eller emot de förslag som lyfts från torgen ge-
nom att begära ordet i VoteIT. För att det ska vara enkelt för 
alla att komma till tals använder sig fullmäktige av så kallad 
första- och andratalarlista. Det innebär att mötes-
ordföranden för dubbla talarlistor, en lista för de som begär 
ordet för första gången i ett ärende och en för de som redan 
yttrat sig i ärendet. 

Justering av röstlängd 
I plenum finns 349 mandat plus de nya medlemmarnas 
mandat. I början av mötet justeras röstlängden för att se till 
att deltagarna är på plats. För att underlätta justeringen är 
det viktigt att alla är på plats i det fysiska respektive digitala 
mötesrummet i tid. 
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Ombud och mandat 
Totalt finns det 349 mandat på SFSFUM. Om en ny kår beviljas 
medlemskap under mötet läggs denna kårs mandat på utöver 
de 349 mandaten. Alla medlemskårer har ett grundmandat 
oavsett storlek. Ju fler studenter kåren representerar desto 
fler mandat har kåren på SFSFUM. 

Under rådande restriktioner får alla medlemskårer endast ha 
en deltagare på det fysiska mötet medan resten av 
delegationen får delta digitalt via Zoom eller stream. 

Innan SFSFUM öppnar är det viktigt att ansvarig på 
respektive kår fördelar mandaten mellan sina ombud. Kåren 
fördelar sina mandat mellan sina ombud så som kåren 
önskar. Ett ombud kan således ha noll mandat. Vid 
Extra-SFSFUM är det önskvärt att ett ombud har samtliga 
mandat.

Det är delegationsledaren för varje kår som är ansvarig för att 
se till att röstfördelningen alltid är aktuell. Röster kan förde-
las om när som helst under hela mötet, förutom under pågå-
ende omröstningar. 
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Val under fullmäktige 
Under Extra-SFSFUM sker ett antal val. Förutom val av mö-
tespresidium, mötessekreterare och justeringspersoner 
är du som ombud med och fyllnadsväljer SFS valberedning 
samt verksamhetsrevisorssuppleant för verksamhetsåret 
2020/2021. 

Hur valen går till 
Röstningen sker genom Single transferable vote-metoden, 
benämnd STV, i det digitala röstningssystemet VoteIT. Nedan 
följer en beskrivning av metoden.

Med STV sker röstningen digitalt med VoteIT. Då kommer 
först antalet mandat som behövs för att bli vald att räknas ut. 
Detta sker genom att dela antalet mandat i röstlängden med 
antalet ordinarie platser som ska tillsättas. 

1. Kontrollera ifall alla platser blir tillsatta genom att   
addera ihop antalet förstahandsröster.  

2. Ifall alla platser inte blir tillsatta och en kandidat  får fler förstahands-
röster än vad som krävs för att bli vald så fördelas de överskjutande 
mandaten proportionerligt efter andrahandsvalen på alla röstsedlar 
till de andra kandidaterna. Detta steg upprepas så länge någon kandi-
dat har fler röster än vad som krävs för att bli vald.  

3. Ifall alla platser fortfarande inte blir fyllda stryks den kandidat med 
minst antal förstahandsval, mandaten fördelas proportionerligt efter 
andrahandsvalen på alla röstsedlar till de andra kandidaterna och 
processen går tillbaka till steg 2. Undantaget ifall antalet återstående 
kandidater uppgår till antalet platser, i så fall avslutas rösträkningen 
och de återstående kandidaterna blir valda. 
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Åsiktstorg
Åsiktstorgen är fullmäktiges diskussionsforum som syftar till 
att skapa förståelse för förslagen, bearbeta och komma fram 
till nya förslag, och att undersöka vilka förslag som har stort 
stöd.
 
Innan beslut fattas i plenum diskuteras frågorna på åsikts-
torg. idén med torgen är att sära på diskussion och beslut 
och istället flytta fokus från talarstolens monologer till tor-
gens dialoger. Extra-SFSFUM:s åsiktstorg kommer att äga 
rum digitalt vid ett flertal tillfällen innan FUM-helgen. 40% 
av närvarande mandat behöver ha tillstyrkt en motion för att 
den automatiskt ska lyftas i plenum. 

Det är viktigt att diskussionerna sker på torgen, eftersom 
talartiden i plenum kommer att vara väldigt begränsad och 
det där kommer att finnas lite plats för diskussion och debatt. 

Torgen kommer att behandla de olika propositionerna och 
motionerna, inför åsiktstorgen kommer medlemskårer att 
rösta på de motioner som de vill diskutera. Alla motioner 
finns i VoteIT. Vill du lägga ett nytt förslag under torgen (om 
du till exempel vill jämka dig med ett redan existerande för-
slag) så kontaktar du Susanne Hellquist, susanne.hellquist@
sfs.se. När förslaget är inlagt i VoteIT så har du möjlighet att 
skriva en motivering till förslaget genom att klicka på 
”kommentera” i förslagsrutan. 

Är du missnöjd med det förslag som lyfts, så kan du lyfta vil-
ket förslag som helst i plenum genom att kontakta mötespre-
sidiet som öppnar upp förslaget. De förslag som inte lyfts i 
plenum faller automatiskt. 
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VoteIT 
Under mötet använder vi oss av plattformen VoteIT som mö-
tesverktyg. VoteIT är till för att du som deltagare ska kunna 
se exakt vilket beslut som diskuteras eller som är på väg att 
fattas. Där kommer du även att kunna se talarlistan.
 
Alla deltagare på SFSFUM kommer bli inbjudna via sin e-post 
till mötet i VoteIT. Det är viktigt att gå in och skapa kontot 
innan SFSFUM börjar så att det fungerar inför första omröst-
ningen. 

VoteIT är uppdelat i olika sektioner. Ute till vänster finns dag-
ordningen. Du kan klicka på de olika dagordningspunkterna 
för att få upp en vy där du överst ser en beskrivning för själva 
dagordningspunkten. 

Alla förslag har en egen hashtag som används för att 
identifiera dem. En hashtag kan till exempel se ut så här: #P1-
1-2. Den hashtaggen betyder att förslaget handlar om 
proposition 1, kapitel 1 och är förslag nummer 2 på det 
kapitlet. Sista siffran är alltid ett unikt nummer. 

Passa på att klicka dig runt i mötet och bekanta dig med funk-
tionerna. Du kommer inte kunna göra några inlägg förrän mö-
tet öppnar, men delegationsledare kan exempelvis prova på 
att fördela om rösterna. Alla tekniska frågor kan lösas under 
mötet, eller ännu hellre innan det. 
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FRÅGOR OM SFSFUM? 

Kontaktuppgifter
För praktiska frågor kontakta SFS eventkoordinator Katha-
rina Metsis, 076-544 01 02 eller katharina.metsis@sfs.se. 
Katharina finns tillgänglig under hela möteshelgen. 

För frågor gällande handlingar och mötets innehåll kontakta 
styrelsens arbetsgrupp via Arita Halili, arita.halili@sfs.se.
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ORDLISTA 

Ajournering – att ta en paus i mötet är att ajournera mötet. 
Pausen ska vara tidsbegränsad. 

Arbetsordning – arbetsordningen bestämmer utifrån vilka 
regler mötet ska hållas. 

Behörigt utlysande – stadgan säger att kallelse till 
extrainsatt SFSFUM ska sändas ut till medlemskårerna 
senast tre veckor innan sammanträdet och under denna 
punkt bekräftas om så gjorts eller ej. 

Fri nominering – fullmäktige kan besluta om fri nominering 
till valen. Detta innebär att det är fritt fram att nominera nya 
kandidater som inte är valberedningens förslag eller 
motnominerade. 

Föredragningslista – föredragningslistan (eller dag-
ordningen) styr vilka frågor som ska tas upp på fullmäktige. 

Grundmandat – alla medlemskårer har ett garanterat mandat 
oavsett storlek på kåren. 

Interpellation – fråga som ställts till styrelsen och som 
denna är skyldig att lämna ett svar på till interpellanten under 
fullmäktige. 

Justering av röstlängd – detta görs för att alla ska veta vilka 
det är som har rösträtt vid just det tillfället. Kåren kan bara ha 
så många personer injusterade som kåren har ombud. 
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Justeringspersoner – fullmäktige väljer två personer till 
justeringspersoner tillika rösträknare. Dessa personer ska 
justera det färdiga protokollet. 

Mandat – det antal röster som medlemskår har under 
fullmäktige. Mandat delas ut efter antal studenter som kåren 
representerar.

Medlemskapsfrågor – när en medlemskår begärt och 
beviljats utträde av fullmäktige fråntas de omedelbart sina 
mandat. När en kår begär inträde får de mandat efter antalet 
medlemmar. 

Motioner – förslag från ledamöter, medlemskår/er, 
doktorandkommitté eller grupp om minst tio medlemmar i 
medlemskår till fullmäktige lämnas i form av motioner. Styrel-
sen är skyldig att lämna yttrande över alla inkomna motioner. 

Motionssvar – styrelsens yttrande över inkommen motion. 

Mötesordförande – ordförande tillika mötesledare för FUM

Mötespresidium – mötesordföranden och 
mötessekreterarna utgör mötespresidiet. 

Ombud – person som är anmäld som ombud till SFSFUM och 
som tjänstgör som detta. Ett ombud kan inneha flera mandat. 

Ordningsfråga – under ett möte kan det uppkomma frågor 
som har med mötets praktiska arrangemang att göra och 
ombud kan då väcka ordningsfråga. Ordningsfråga bryter 
sakdebatt och behandlas direkt. Ordningsfråga får inte 
väckas i ordningsfråga. 

14



Plenum – fullmäktiges mötessal där beslut och omröstningar 
äger rum benämns plenum. 

Proposition – när styrelsen föreslår något till fullmäktige l
ämnas detta i form av propositioner. 

Propositionsordning – ordning i vilken yrkanden ska 
behandlas under möte och föreslås av mötesordföranden. 

Protokoll – fullmäktigeprotokoll förs i form av 
beslutsprotokoll. Protokollet färdigställs snarast möjligt efter 
mötets avslutande. 

Protokollsanteckning – när ombud vill påpeka eller 
förtydliga något för den som läser ett protokoll kan ombud 
lämna in en protokollsanteckning. 

Reservation – om ombud är missnöjd med ett beslut kan 
denne visa detta genom att reservera sig i frågan. 

Röstlängd – röstlängden består av alla ombud som har 
rösträtt under fullmäktigesammanträdet. Maximalt antal 
röstberättigade är det totala antalet mandat som delats ut till 
medlemskårerna. Kårerna delar på 349 mandat, utöver dessa 
tillkommer nytillkomna kårers eventuella mandat. Röstläng-
den justeras i sin helhet flera gånger under fullmäktigesam-
manträdet. 

SFS kansli – SFS kansli utgörs av anställda tjänstepersoner. 

SFS presidium – SFS presidium består av ordförande samt 
vice ordförande.
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SFS styrelse – SFS styrelse är verkställande organ för 
fullmäktiges beslut under verksamhetsåret. Styrelsen består 
av SFS presidium och 11 ideella ledamöter. 

Streck i debatten – ordningsfråga som kan väckas av ombud 
då denne tycker att debatten har dragit ut på tiden och 
börjar gå i cirklar. Efter det att streck i debatten begärts hålls 
en kort debatt i frågan, sedan justeras yrkandena och de som 
vill får sätta upp sig på talarlistan. När strecket är satt i de-
batten kan inga fler sätta upp sig på talarlistan. 

Valberedning – de som administrerar allting inför val av 
verksamhetsrevisorer och valberedning. Valberedningen be-
står av upp till 7 ledamöter. 

Verksamhetsrevisor – de som för SFSFUMs räkning granskar 
SFS verksamhet i förhållande till stadgan och fullmäktiges 
beslut för verksamhetsåret. 

Votering – omröstning i VoteIT.

Yrkande – ett förslag till fullmäktige att ta ställning till. 

Åsiktstorg – där du som deltar diskuterar propositioner och 
motioner. 
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Sveriges Förenade Studentkårer  
Osquars backe 2, Stockholm 

sfs@sfs.se
formgivning: Fredrica Werner


