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Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att det framstår som att styrelsens arbete, enligt min
mening, bedrivs på ett tillfredställande sätt med medlemsdemokrati i åtanke. Det finns
dock, enligt min uppfattning, skäl för reflektion för såväl styrelsen som SFSFUM vad
gäller ett antal punkter. Ingen av dessa utgör dock grund för att neka ansvarsfrihet,
varför jag föreslår att SFSFUM beviljar styrelsen för verksamhetsåret 2019/2020
ansvarsfrihet utifrån det material jag tagit del av.

Underlag för granskningen
Revisionsberättelsen bygger på en granskning av tillgängliga styrelseprotokoll, beslut
från SFSFUM och stadgar samt andra styrdokument. Undertecknad har tyvärr av
personliga skäl saknat möjlighet att närvara på styrelsemöten, vilket givetvis utgör en
begränsning i möjligheten att granska styrelsens arbete.

Synpunkter
Undertecknad har vid granskning av tillgängliga styrelseprotokoll funnit skäl att
särskilt lyfta nedanstående punkter.
Styrelseprotokoll från möte den 16–18 augusti 2019:
- 2b: I rapport från presidiebeslut framkommer att styrelsen diskuterade
processen kring när presidialer utser sig själva till studentrepresentanter.
Styrelsen gav uttryck för att det var okej att presidialer var med och utsåg sig
själva till icke arvoderade poster. Olika organisationer ser olika på frågor om jäv
och dylikt vid beslut. Vid granskning av tillämpliga styrdokument framstår inte
som att tillvägagångsättet skulle vara otillåtet. Enligt min mening bör SFSFUM
eller styrelsen därför överväga att införa regler som hanterar beslutsprocesser
vid eventuella jävssituationer, vilket det måste sägas vara när en presidial utser
sig själv. Det framstår som olämpligt utifrån generella regler kring jäv att delta
med beslutanderätt i beslut som rör en själv.
Styrelseprotokoll från möte den 13–15 december 2020:
- 3b: I beslutspunkten beslutade styrelsen, i enlighet med stadgan, att avskilja
Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm från sina rättigheter i SFS fram
tills SFSFUM 2020. Stadgan ger styrelsen en möjlighet att avskilja en medlem
dess rättigheter till dess SFSFUM kan fatta beslut i frågan. Stadgan medför dock
ingen skyldighet för styrelsen att avskilja medlemmen. Enligt min mening är det
en ingripande åtgärd att avskilja en medlem dess rättigheter. Styrelsen borde
därför noga överväga inför sådant beslut om beslutet verkligen är nödvändigt
eller om styrelsen kan invänta att SFSFUM fattar beslut i frågan. Att styrelsen
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kan avskilja en medlem behöver nödvändigtvis inte innebära att styrelsen bör
avskilja medlemmen.
Styrelseprotokoll från möte den 14–16 februari 2020:
- 4a: Styrelsen har vid denna diskussionspunkt och andra diskuterat policyn kring
SFS:s förhållningssätt till SD. Utifrån vad jag förstått har flertalet
medlemskårer haft synpunkter på hur arbetet har bedrivits. Enligt min
uppfattning är det i grunden en fråga om på vilken nivå i organisationen ett
beslut likt detta bör tas. I en medlemsorganisation där SFSFUM är
organisationens högst beslutande organ, kan det av principiella skäl vara viktigt
att beslut om organisationens syn på andra organisationer ges utrymme på
SFSFUM. Samtidigt bör styrelsen, som har det operativa ansvaret, ges visst
utrymme för att självständigt kunna bedriva ett effektivt påverkansarbete. En
bra balans mellan medlemsdemokrati och ett fungerande styrelsearbete måste
hittas. Såväl SFSFUM som framtida styrelser bör därför enligt min uppfattning
noga överväga hur processen kring frågor likt dessa bör hanteras i framtiden så
att medlemskårerna ges ett tillräckligt inflytande. Om det är i forumet SFSFUM
eller på annat sätt återstår att utredas.

Utifrån ovan nämnda material har jag inte funnit skäl att särskilt lyfta någon annan
punkt. Det framgår utav de handlingar jag tagit del av som att styrelsen arbetat aktivt
för att inkludera såväl enskilda styrelseledamöter som medlemskårer i arbetet. Vad jag
funnit har det inte förekommit brott mot stadgan eller styrdokument.
Med anledning av ovanstående föreslår jag därför:
- Att SFS styrelse 2019/2020 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019/2020.
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