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Styrelsens motionssvar 

Proposition 2 

Styrelsen vill inleda med att tacka alla motionärer för de inkomna motionerna.  



 

2 

#P2-5 

Bakgrund 

Styrelsen har i sin proposition till fullmäktige föreslagit en ekonomisk ram. Vi anser 

att det är svårt för medlemskårerna att göra prioriteringar i verksamheten om det 

skulle krävas, utan att ha insyn i detaljerna i de ekonomiska ramarna. I 

budgetpropositionen inför fullmäktige 2019/2020 fanns dessa detaljer med, vilket 

underlättade för ett informerat beslutfattande. Vi menar inte att fullmäktige ska 

fastställa en detaljerad budget, utan fortsättningsvis fastställa ekonomiska ramar.  

Förslag 

Föreslår att SFS styrelse, med start från verksamhetsåret 2021/2022, ska bilägga 

en detaljerad budget till den ekonomiska ramen till kommande fullmäktiges 

sammanträden. 

Motionär 

Studentkåren vid Högskolan Väst, Kristianstad Studentkår, Blekinge studentkår, 

Studentkåren i Östersund, Dalarnas studentkår, Studentkåren i Skövde, Gotlands 

studentkår Rindi och Halmstads Studentkår. 

Styrelsens motionssvar 

Styrelsens ambition är att medlemskårerna alltid ska ha bra förutsättningar för att 

fatta välinformerade beslut. Därför finns den detaljerade budgeten och underlaget 

som styrelsens budgetförslag bygger på alltid i styrelsens handlingar som alla 

medlemskårer har tillgång till. Dessa handlingar skickas inte till fullmäktige då det 

kan skapa förvirring kring vad fullmäktige ska besluta om. 

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen. 
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#P2-6 

Bakgrund 

Ett hållbarare äktenskap: I samband med medlemsmötet och diskussionen av 

proposition 2 uppkom det oklarheter kring kårernas faktiska situation gällande det 

utökade statsbidraget och kårerna allmänna ekonomi. Om SFS inte har kunskap 

och insyn i hur ekonomin ser ut för medlemskårerna blir det väldigt svårt för 

styrelsen att argumentera kring både sänkning och höjning av medlemsavgiften. En 

utökad kommunikation och kartläggning behövs för att kunna avgöra vad den 

faktiska medlemsavgiften bör vara både nu och i framtiden. 

Förslag 

Föreslår att SFS styrelse under verksamhetsåret 21/22 ska kartlägga 

medlemskårernas möjligheter och svårigheter med betalandet av medlemskapet och 

med detta göra ett mer grundat beslut i priset på medlemsavgiften. 

Motionär 

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet och 

Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten vid Linköpings universitet. 

Styrelsens motionssvar 

Styrelsen håller delvis med motionärerna om att insyn i medlemskårernas ekonomi 

möjligen hade kunnat underlätta vid budgetering och planering av 

medlemsavgiften. Styrelsen anser dock att det vore olämpligt för SFS att genomföra 

en sådan kartläggning av medlemskårernas ekonomi då medlemskapet i SFS inte 

innebär att SFS har eller ska ha rätt till full insyn i individuella medlemskårers 

organisation och ekonomiska situation. Styrelsen anser därutöver att 

medlemskårerna i nuläget har stora möjligheter att ge inspel på och styra 

medlemsavgiften varav en sådan kartläggning inte vore önskvärd. Under 

Coronapandemin har styrelsen gjort stickprov hos flertalet medlemskårer för att få 

en bild av den ekonomiska situationen. Det är inte realistiskt att en heltäckande 

kartläggning ska göras då det antingen medför ett betydande arbete för SFS eller 

för medlemskårernas redan ansträngda vardag.  

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen. 
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#P2-7 

Bakgrund 

Ett hållbart äktenskap. del 1 

I följebrevet till proposition 2 lägger styrelsen upp två huvudsakliga argument för 

bibehållandet av den nuvarande medlemsavgiften till nästa och nästkommande 

verksamhetsår. Vi ser inte att dessa argument är tillräckliga för att ha 

medlemsavgiften kvarliggandes på 6kr. Argumenten lyder: 

Om nedsänkningen av medlemsavgiften inte är tillfällig så kan det leda till 

nedskärningar i verksamheten. Vi ser att en nedsänkning behövs temporärt. Detta 

med tanke på pandemins påverkan på kårernas förmåga att rekrytera medlemmar, 

skapa evenemang och således driva in viktiga intäkter för en hållbar ekonomi. Det 

är även ännu för tidigt att avgöra omfattningen av pandemins påverkan på kårens 

ekonomi, vilket SFS bör ta höjd för för att stärka kårernas förutsättningar att förnya 

sitt medlemskap i SFS. 

Styrelsen lyfter att det finns en osäkerhet i möjligheten för att åter höja 

medlemsavgiften till 6kr för nästkommande verksamhetsår. Vi vill då påminna om 

att det nuvarande året inte är lika jämförbart med de tidigare och att åter höja 

medlemsavgiften för ekonomisk stabilitet inte skulle innefatta samma problematik. 

Med tanke på den överbudgetering som har gjorts de tidigare åren så ser vi inte ett 

lika stort problem gällande en budgetändring för medlemsavgiften. 

Vidare lyfter styrelsen hur man i den föreslagna budgeten gått in för att minska den 

frikostiga överbudgetering som förekommit de senaste åren. Vi ser dock fortfarande 

hur flertalet poster fortfarande budgeterats med långt mer än kostnadsställena 

redovisat i de senaste årens utfall och vi ser detta som en ytterligare motivering till 

att en temporär sänkning av årets medlemsavgift är aktuell. Om trenden håller i sig 

lär SFS, trots styrelsens ambitioner, under 20/21 fortfarande gå med mer plus än 

budgeterat på grund av dessa budgetposter där vårt föreslagna minusresultat 

enbart blir aktuellt i värsta fall. 

Ökat statsanslag till kårerna. Statsanslagen som har planerats att ges ut bör inte 

användas för att betala medlemsavgiften. Det är vår förståelse att statsanslagen 

syftar till verksamhetsutveckling där ökade resurser till medlemsrekrytering och 

tillstyrkande av kårernas legitimitet är exempel på viktiga utvecklingsområden att 

lägga statsanslaget på. 

Förslag 

Föreslår att i #P2-1 ändra medlemsavgift för verksamhetsår 21/22 till fem (5) 

kronor. 

https://sfsfum.voteit.se/sfsfum-2021/16-proposition-2-sfs-budget-och-medlemsavigt?tag=P2-1
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Motionär 

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet och 

Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten vid Linköpings universitet. 

Styrelsens motionssvar 

Styrelsen står fast vid hållningen som presenteras i propositionen och följebrevet. 

Organisationsminnet i studentorganisationer är till sin natur kort och historiskt sett 

har förslag på höjningar av medlemsavgiften mottagit mycket kritik och det är 

därför troligt att det vore svårt att genomföra en höjning till 6 kr per representerad 

helårsstudent kommande år. Medlemsavgiften har inte höjts sedan 

verksamhetsåret 2018/2019 vilket innebär att den inte heller har justerats för 

inflation. På så sätt blir medlemsavgiften lägre varje år den inte höjs. Styrelsen 

vidhåller att en sänkning av medlemsavgiften inte är hållbar i längden. 

Budgetförslaget är utformat för att motarbeta trenden som motionärerna nämner 

och för att möjliggöra organisationens verksamhet och utveckling. En sänkning av 

medlemsavgiften med 1 kr per representerad helårsstudent innebär relativt små 

besparingar för medlemskårerna men ett bortfall på ca 250 000 kr från SFS intäkter 

vilket skulle försvåra detta arbete. Styrelsen anser att den föreslagna 

medlemsavgiften ligger på en nivå som är ekonomiskt hållbar för SFS såväl som för 

medlemskårerna under de kommande åren.  

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen. 
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#P2-8 

Bakgrund 

Ett hållbart äktenskap. del 2 

Motionen är en uppföljningsmotion vid bifall av “Ett hållbart äktenskap. del 1” #P2-

7. 

Då en budgetändring behöver göras för ett enhetligt dokument. 

Förslag 

Föreslår att ändra budgeten #P2-4 om #P2-7 finner bifall till: 

Medlemsintäkter 1,248,226.67 

[Totala intäkter] 6,307,226.67 

[Resultat] -447,773.33 

Motionär 

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet och 

Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten  vid Linköpings universitet. 

Styrelsens motionssvar 

Styrelsen hänvisar till svaret #P2-7. 

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen. 

 

https://sfsfum.voteit.se/sfsfum-2021/16-proposition-2-sfs-budget-och-medlemsavigt/?tag=P2-7
https://sfsfum.voteit.se/sfsfum-2021/16-proposition-2-sfs-budget-och-medlemsavigt/?tag=P2-7
https://sfsfum.voteit.se/sfsfum-2021/16-proposition-2-sfs-budget-och-medlemsavigt?tag=P2-4
https://sfsfum.voteit.se/sfsfum-2021/16-proposition-2-sfs-budget-och-medlemsavigt?tag=P2-7

