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Bakgrund
Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde, SFSFUM, är SFS högsta

beslutande organ. Detta sammanträde beslutar SFS verksamhet och organisation. Till

följd av coronapandemin kommer mötet våren 2021 ske helt digitalt. Arbetsordningen

reglerar mötet. Dokumentet kan därtill läsas som en guide till mötet.
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1. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid fullmäktige åligger ombud, styrelse,

kommittéerna, valberedning, mötespresidiet och revisorer. SFS anställda har närvaro-

och yttranderätt. Alla funktionärer med formella roller i mötet adjungeras med närvaro-

och yttranderätt. Styrelsen lämnar förslag på vilka funktionärer som ska adjungeras.

2. FUM mötesformer

Mötet består av både asynkrona och synkrona beslutspunkter, i detta kapitel förklaras

FUMs mötesformer. Med synkrona beslutspunkter menas att mötesdeltagare sitter i

mötesrummet gemensamt och går igenom dagordningen tillsammans. Med asynkrona

beslutspunkter menas att mötesdeltagare i sin egen tid utanför ett digitalt mötesrum

interagerar med mötesverktygen.

2.1 Asynkrona beslutspunkter

Under de asynkrona beslutspunkterna kan mötesdeltagarna ställa frågor under

“Diskussion” på respektive dagordningspunkt till både mötespresidiet och styrelsen.

Under “Förslag” lägger ombuden in sina yrkanden. Under omröstningar kommer den

mest lämpade metoden, enligt mötespresidiet, att tillämpas för beslut i VoteIT.

2.2 Synkrona beslutspunkter

Beslutspunkter med tillhörande diskussion som sker i realtid i Zoom benämns synkrona

beslutspunkter.

2.3 Plenum

Plenum är fullmäktiges beslutsrum där propositioner, motioner, val och andra frågor

som ska behandlas av fullmäktige diskuteras och beslutas om. Plenum leds av

fullmäktige utsedd mötesordförande.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga men mötet kan besluta om att specifika

frågor ska behandlas bakom stängda dörrar. Vid beslut om att behandla specifik fråga

bakom stängda dörrar ska mötesrummet och mötesforumet endast vara tillgänglig för

personer med röst-, förslags-, yttrande- och/eller närvarorätt.

När mötet är bakom stängda dörrar stängs streamen ner, för att garantera att enbart

personer som har röst-, förslags-, yttrande- och/eller närvarorätt medverkar i mötet.

För delegationer kommer plenum vara digitalt med mötesverktyget Zoom. Övriga får

tillgång till mötet genom att det livestreamas.
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Vid sammanträdet används flapplåder för att visa stöd och uppmuntran till talare vilket

är en tyst applåd när deltagare “viftar med händerna”. Även Zooms reaktionsverktyg

kan användas.

2.4 Åsiktsforum

Inför plenum finns åsiktsforum där propositioner och motioner diskuteras. Syftet med

dessa är att grundligt diskutera handlingarna och att eventuella jämkningar eller

ytterligare yrkanden ska arbetas fram. För att främja diskussion och effektivisera

plenum så hålls åsiktsforum i anslutning till SFSFUM som fristående digitala möten.

Från diskussionerna i åsiktsforumen kommer diskussionerna att summeras för att

redogöra för bredden. Dessa sammanfattningar samt yrkanden kommer att finnas i

VoteIT. Inga beslut tas i åsiktsforumen. För att underlätta diskussionerna i

åsiktsforumen planeras antal och innehåll i sessionerna när motionstiden har stängt.

Vilka ärenden som hanteras när kommuniceras på hemsidan och i informationsutskick.

Flera sessioner sker parallellt under åsiktsforum.

2.5 Delegationsledarmöte

Kallas till vid behov. Initieras av delegationsledare eller mötespresidiet. Vid

delegationsledarmöte deltar delegationsledare och mötespresidiet samt andra relevanta

aktörer.

2.6 Mötesverktyg

Zoom är videoverktyget vi kommer använda för de synkrona delarna av mötet.

Verktyget används för att se varandra och höra varandra.

VoteIT är årsmötesverktyget vi kommer använda för de asynkrona och synkrona

delarna av mötet. Verktyget används för att lägga förslag/yrka, genomföra

omröstningar, ställa upp sig på talarlistan.

3. Representation

3.1 Ombud

Ett ombud är en person som företräder en medlemskår. Medlemskår fördelar sina

mandat mellan sina ombud och kåren bestämmer hur många mandat ett ombud ska

inneha. Ett ombud kan ha noll likväl som samtliga mandat.
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3.2 Observatörer

Om medlemskårer önskar att ytterligare representanter än antalet tilldelade

ombudsplatser deltar vid SFSFUM anmäls dessa som observatörer och det finns ingen

begränsning i antal. Observatörerna har närvarorätt under SFSFUM. Närvarorätt

innebär att delta i mötet i Zoom och få tillgång till VoteIT med läsbehörighet.

3.3 Delegation

Med delegation avses en kårs samlade ombud och observatörer. Varje delegation har en

delegationsledare som är utsedd av kåren att organisera delegationen. Denna utgör

kontaktperson för delegationen och fördelar kårens mandat mellan dess ombud.

3.4 Fullmakt

En medlemskår som under en del av ett fullmäktigesammanträde inte är representerad

av något ombud kan lämna fullmakt till en annan medlemskår att företräda den under

sammanträdet. Sådan fullmakt ska vara skriftlig. I övrigt är representation via fullmakt

inte tillåten. Fullmakt mailas till Susanne Hellquist på susanne.hellquis@sfs.se. Det ska

framgå vem fullmakten är ifrån, vilken medlemskår som överlämnar mandaten samt till

vilken kår mandaten överlämnas till samt från vilket klockslag eller ärende.

4. Talarlista och tidsbegränsningar

4.1 Dubbla talarlistor

Fullmäktige använder sig av dubbla talarlistor. På den första talarlistan hamnar de som

inte tidigare på rådande ärende har talat. Talare på första talarlistan har förtur.

Resterande talare hamnar på andra talarlistan. Talarlista i VoteIT används.

4.2 Presentation

Talare ska inleda sitt anförande genom att säga sitt namn och vilken studentkår den

representerar. Talare som hänvisar till tidigare talare ska tilltala personen genom namn

eller vilken studentkår den representerar.

4.3 Talartid

Ett inlägg genom första talarlistan får vara 2 minuter. Ett inlägg genom andra

talarlistan får vara 1 minut. Ett inledningsanförande får vara i 3 minuter.

Mötespresidiet kan godkänna en förlängning av inledningsanförandet förbehållet att ett

önskemål om förlängning anmäls till mötespresidiet senast när ärendet lyfts i plenum.

5

mailto:susanne.hellquis@sfs.se


Mötespresidiet kommer uppmärksamma talaren på att det är 30 sekunder kvar genom

att knacka lätt på mikrofonen.

4.3.1 Talartid vid valärenden

Valärenden inleds med en kort presentation av valberedningens förslag. Kandidaterna

till presidiet och styrelsen får möjlighet att presentera sig själva. Valberedningen ställer

eventuellt ett par uppföljande frågor.

Kandidater till ordförande och vice ordförande får 5 minuter vardera för presentation.

Kandidater till övriga poster har 3 minuter för presentation vardera. Utöver detta följer

frågor.

4.4 Språk

Mötets huvudsakliga språk är svenska. Anförande i talarstolen kan ske både på svenska

och engelska.

5. Röstlängd och beslut

5.1 Röstlängd

Röstlängd upprättas inför de asynkrona besluten och justeras synkront i plenum.

Röstlängden justeras sedan vid behov. Om ombud avviker ska detta meddelas muntligt

till mötesordförande. Fördelningen av röster inom delegationen hanteras och

administreras av delegationsledaren.

5.2 Beslutsordning

Beslut sker med omvänd acklamation i fall där det endast finns ett förslag till beslut.

Att det enbart finns ett förslag till beslut medför att sammanträdet får anta att det är få

som är emot förslaget. Omvänd acklamation, även benämnd aktiv opposition, innebär

att mötespresidiet frågar om “någon som är emot förslaget”. Undantag gäller för de

asynkrona beslutsdelarna då all votering sker i VoteIT. Likaså vid flera förslag till

beslut eller i fall där röstetalen ska tas till protokollet. Alla omröstningar blir då slutna.

Personval sker genom votering i VoteIT.

5.3 Beslut

Ett beslut som fattas i fullmäktige träder i kraft omedelbart om ingenting annat anges i

beslutet. Vid SFSFUM används olika beslutsformer beroende på ärendets karaktär, i

VoteIT sker detta automatiskt och benämns:
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1. Omvänd acklamation: Vid endast ett förslag används omvänd acklamation.

2. Kombinerad enkel: Vid flera yrkanden som inte är motstående används kombinerad

enkel med alternativen bifall/avslag/avstår.

3. Majoritetsomröstning: Vid två yrkanden som är motstående används

majoritetsomröstning. Denna metod kan också användas i flera steg för att hantera

en kontrapropositionsvotering med fler än två förslag.

4. Dutt-omröstning: I en omröstning med fler alternativ än två kan dutt-omröstning

användas. Den som röstar får då ett förutbestämt antal röster att lägga.

Dutt-omröstning kan också användas för att prioritera eller komma ner i antal

förslag på en punkt, som en uteslutningsmetod.

5. Single transferable vote, STV: I metoden beräknas först antalet mandat som behövs

för att bli vald. Detta sker genom att dela antalet mandat i röstlängden med antalet

ordinarie platser som ska tillsättas.

Steg 1: Kontrollera ifall alla platser blir tillsatta genom att addera ihop antalet

förstahandsröster.

Steg 2: Ifall alla platser inte blir tillsatta och en kandidat får fler förstahandsröster

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 kandidat har fler röster än vad

som krävs för att bli vald.

Steg 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.

5.3.1 Val till ordförande och vice ordförande

För att väljas till en post i presidiet, ordförande och vice ordförande, krävs mer än

hälften av rösterna. Under sammanträdet ställs valberedningens förslag post för post

mot eventuella övriga kandidater. Om valberedningens förslag faller så sker val mellan

samtliga kandidater till posten. Saknas det en kandidat med mer än hälften av rösterna

så sker en andra omröstning mellan de två kandidaterna med flest röster. Vid den andra

omröstningen blir den vald som får högst röstetal.

5.3.2 Val till styrelse

Styrelsen ska enligt stadga vara 13 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande.

Under sammanträdet ställs valberedningens förslag, inklusive ersättare, mot avslag.

Vid avslag sker val mellan alla valbara kandidater till både ordinarie och ersättare med

Single transferable vote, STV.
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5.3.3 Revisorer

Verksamhetsrevisorerna ska vara två stycken med två rangordnade ersättare. Under

sammanträdet ställs valberedningens förslag inklusive ersättare mot avslag. Vid avslag

sker val mellan alla valbara kandidater till både ordinarie och ersättare med Single

transferable vote, STV.

5.3.4 Val till valberedning

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter. Val av valberedning och ersättningslista

sker med STV.

5.3.5 Ersättare till styrelse och valberedning

För styrelsens ledamöter och valberedningen kan fullmäktige fastställa en rangordnad

ersättarlista. Ersättare till styrelsen väljs i den ordning valberedningens förslag ligger

om valberedningens förslag går igenom. Om inte valberedningen har ett förslag eller om

det inte går igenom får fullmäktige fastställa både vilka och i vilken ordning.

5.4 Uttalande

Fullmäktige kan göra uttalanden som beskriver organisationens ståndpunkt i en fråga.

5.5 Protokoll

Fullmäktigesammanträdets protokoll ska vara justerat före verksamhetsårets slut.

6. Ordningsfrågor

6.1 Replik

Mötesordföranden får ge den som blivit direkt tilltalad i debatten en replik. Replik är

till för att låta den som känner sig tilltalad att svara eller förklara sig. Replik ska

begäras i omedelbar anslutning till att någon har blivit direkt tilltalad. Replik begärs

till mötesordförande genom att ropa “replik”. Kontrareplik kan inte beviljas.

6.2 Ordningsfråga

Ordningsfråga bryter pågående sakdebatt och avgörs direkt innan annan fråga tas upp

till behandling. En ordningsfråga berör mötesformalia eller andra förutsättningar för

mötets genomförande. Ordningsfråga begärs till mötesordförande genom att ropa

”ordningsfråga”. Tider för talartidsbegränsning kan tillfälligt justeras under pågående

sammanträde genom att väcka ordningsfråga.
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Behöver någon mer tid mellan att diskussionen avslutas och votering sker begärs mer

tid genom att ropa “betänketid”. Då tas en dialog om rimlig tid för betänketid med

mötespresidiet och mötespresidiet ajournerar mötet och meddelar tid för återsamling.

Maximal betänketid är tio minuter.

6.3 Sakupplysning

Sakupplysning är en begäran om att tillföra konkreta fakta till debatten och begärs till

mötesordförande genom att ropa ”sakupplysning”. Mötespresidiet avgör hur

sakupplysningen ska behandlas. En sakupplysning är faktamässiga svar på kortare

frågor och ska inte innehålla argument eller diskussion.

6.4 Streck i debatten

Streck i debatten begärs genom att ropa ”streck i debatten”. Om fullmäktige beslutar att

dra streck i debatten ska mötesordföranden låta alla som vill sätta upp sig på talarlistan

innan strecket dras.

7. Reservation

Om en eller flera medlemskårer motsätter sig ett beslut kan dessa lämna in en

reservation mot detta. Anmälan om reservation mot beslut ska inkomma muntligt till

mötespresidiet i samband med behandling av frågan beslutet berör och ska innehålla

vilka medlemskårer som ingår i reservationen. Att reservation kommer göras och av

vem redogörs muntligt i samband med att punktens votering är avslutad. Den skriftliga

reservationen ska inom sju arbetsdagar inkomma till SFS huvudsekreterare Susanne

Hellquist på susanne.hellquist@sfs.se. Reservationer läggs som bilaga till protokoll.

8. Nomineringar under mötet

Om valberedningens förslag faller öppnas nominering upp, beslut om process initieras

från mötespresidiet och tas som en ordningsfråga på mötet i samband med punkten.

Personer som inte är presenterade i möteshandlingarna kommer erbjudas att

presentera sig precis som övriga med till exempel presentationsbrev eller motsvarande

som tillgängliggöras för mötesdeltagarna. Frågestund kommer endast arrangeras under

valet till presidium.

Valberedningen tar emot kandidater till valet av valberedning men lägger inget förslag.

Det går att nominera ytterligare personer till valberedningen i VoteIT under ärendet

fram till och med att diskussionen avslutas på punkten.

Kandidater till ordförande, vice ordförande och styrelsen är frånvarande under

motkandidaters presentationer och frågestunder, och är inte heller närvarande under
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pläderingsdelen av postens valärende. Efter presentation och eventuell frågestund följer

högst 3 pläderingar per kandidat.

9. Teknik-tips och vanliga frågor
Tänk på

● Antingen har du Zoom och VoteIT på datorn och växlar mellan fönsterna eller så

har du två olika skärmar - ha VoteIT på den största du har tillgång till.

● Ha gärna ett headset, då hörs du bäst och vi hör dig bättre.

● Om ni sitter tillsammans - ha en bra kamera där ni syns och ha Zoom på endast

en dator. Alla som röstar måste ha en egen utrustning för att kunna rösta i

VoteIT och testa innan så vi inte får rundgång.

● Tänk på att ha belysning i ansiktet och inte i nacken.

● Det är långa dagar, ha laddare till din utrustning (dator/läsplatta/telefon).

Vanligaste tekniska problemen

● Du hörs inte - på pilen upp vid knappen “mute” i Zoom hittar du olika in- och

utgångar för ljud, testa att ändra.

● Ljudet svajar. Stäng av din egen video så sparar du kapacitet.
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10. Illustration av VoteIT


