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Inledning
Efter önskemål från medlemskårerna har styrelsen åtagit sig att ta fram en
förtydligad utgångspunkt för påverkansarbete som förklarar hur SFS ska förhålla
sig till organisationer som inte delar SFS värderingar i enlighet med stadgan.
Styrelsen lägger fram förslaget då vi har identifierat att behovet av en
utgångspunkt för påverkansarbete bör förtydligas. Det har funnits tidigare men
har av olika skäl försvunnit som styrdokument.

Arbetsprocess
Vid styrelsemötet i december beslutade styrelsen att lägga fram en proposition till
SFSFUM 2021 som behandlar frågan. Styrelsen har haft flera diskussioner både
internt och med medlemskårer vid medlemsmöten. Styrelsen har gjort flera
överväganden när förslaget formulerats. Det har varit många diskussioner om
vilka begrepp som ska användas, vad dessa begrepp innefattar och hur en
eventuell tillämpning hade utfallit.

Ingående kommentarer till förslag i principprogram
Förslaget är baserat på den respons som styrelsen har fått från medlemskårerna
samt på stadgans kap. 1 §2 “Värderingar”. Vidare uttrycks att SFS är en
medlemsstyrd organisation som bygger på grundläggande demokratiska principer.
Detta expanderas till att inkludera texter om respekten för demokratiska val, att
demokratin är en förutsättning för gott studentinflytande och studenters trygghet
samt att demokratin bygger på vissa principer som även återkommer i mom. 3 i
tidigare nämnd paragraf.
Som intresseorganisation för studenter och studentkårer är det enligt styrelsen
viktigt, med grund i organisations syfte, att SFS samarbetar med regering samt
tillhörande institutioner likt myndigheter så som Universitetskanslersämbetet
eller Universitets- och högskolerådet.
Framgång i demokratiska val som leder till en majoritet i riksdagen ger partier
rätt till regeringsmakten. Styrelsen har ansett att det är viktigare att SFS som
organisation kan samarbeta med en sådan regering, även om den utgörs av partier
som inte delar SFS värderingar, än att SFS tar en demonstrativ, passiv, ställning
gentemot en sådan regering. Det innebär i praktiken att SFS, inom rådande
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demokratisk ordning, kommer samarbeta med regeringen och dess myndigheter
även om den regeringen önskar bedriva en politik SFS inte sympatiserar med.
En viktig komponent i det demokratiska samhället, och särskilt för en demokratisk
organisation vars syfte är att företräda en intressegrupp, är öppenhet inför
omvärlden och en insikt och villighet i att förstå den. Det är av stor vikt att interna
och externa parter kan tillgå information om SFS organisation. Någon reglering
kring detta finns inte inom SFS i nuläget och genom styrelsens förslag uttrycker
fullmäktige vikten i att SFS ska vara en transparent organisation.
Avslutningsvis har styrelsen förtydligat att vi tar ställning i sakfrågor oavsett vad
andra organisationer anser. Vårt syfte är att företräda och tillvarata studenternas
och medlemskårernas intresse. Som del av detta är vi oberoende i vår
åsiktsbildning och åsiktsutövning. Styrelsen anser att det är viktigt att det är
tydligt i principprogrammet att SFS enbart samarbetar med organisationer som
delar SFS värderingar men att som del av påverkansarbetet arbetar SFS med
staten oavsett regeringssammansättning.

Konsekvensändringar
Förslaget ger konsekvenser i principprogrammet varpå styrelsen föreslår en
smärre korrigering i dispositionen. Syftet med förslaget är att göra texten mer
sammanhängande. Förslaget är att bryta upp rådande kapitel 1 så att avsnitt 1.2,
1.3 och 1.4 hamnar i ett nytt kapitel, kapitel 2, med fokus på SFS syn på
akademin. Avsnitt 1.1 som är mer internt fokuserat kvarstår på nuvarande plats
samtidigt som föreslagen text blir ett nytt avsnitt 1.2. Skillnaden mellan kapitel 1
och 2 är deras interna respektive externa fokus.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige
att
i principprogrammet ändra avsnitt 1.2, 1.3 och 1.4 till ett nytt
kapitel 2.1, 2.2 och 2.3 under huvudrubriken “SFS syn på akademin”.
att
i principprogrammet lägga till avsnitt enligt förslag, under ett nytt
avsnitt 1.2 kallat “Utgångspunkt för påverkansarbete”.
att

i principprogrammet konsekvensändra efterföljande kapitel.
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Förslag:
Utgångspunkt för påverkansarbete
SFS syfte är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata medlemskårernas
och studenternas intresse. Det demokratiska samhället är en förutsättning för gott
studentinflytande och för studenters trygghet. Enligt SFS förutsätter det ett
inkluderande förhållningssätt med respekt för jämställdhet, jämlikhet, mångfald
och alla människors lika värde. SFS utgår från medlemmarna och organisationen
är uppbyggd för att reflektera de medlemmar vi har. SFS är oberoende i sin
åsiktsbildning och åsiktsutövning. SFS är en transparent organisation där
utomstående har insyn och förståelse om oss, på samma sätt ska SFS ha förståelse
för andra.
SFS bedriver påverkansarbete mot externa parter för att främja studenters och
studentkårers intressen. SFS samarbetar enbart med organisationer som delar
SFS värderingar, men bedriver påverkansarbete mot alla. Som del av
påverkansarbetet arbetar SFS gentemot regeringen oavsett dess sammansättning..
Framgång i fria och allmänna val ger tillgång till demokratins institutioner och
utfall ska respekteras. De demokratiska principerna ska värnas.
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