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1. Ordförande förklarar mötet öppnat 
 

Bakgrund: SFS Fullmäktige kommer 2021 att hållas digitalt den 19 april 

och 23–24 april (mötet öppnar för yrkande 15 april). Se bilaga 1 Schema. 

SFSFUM 2021 öppnas torsdagen den 15:e april kl. 08.00. 

 

SFS Fullmäktige förklaras öppnat i synkront möte av SFS ordförande 

Simon Edström den 19 april kl. 13.31. Digitalt möte via Zoom. 

 

2. Justering av röstlängden 
 

SFS styrelse föreslår att fastställa röstlängden till 334 mandat, (se bilaga 

2). 

#2-justering-av-rostlangden-1 

 

Beslut 

att fastställa röstlängden till 334 mandat. 

 

3. Val av mötesordförande 
 

SFS styrelse föreslår att välja Anna Bergkvist och Erika Darljung till 

mötesordförande. 

#3-val-av-motesordforande-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

4. Val av mötessekreterare 
 

SFS styrelse föreslår att välja Susanne Hellquist, Alex Haeger och Marcus 

Romedahl till mötessekreterare. 

#4-val-av-motessekreterare-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

5. Val av justeringspersoner 
 

Sara Bergh/ Göta Studentkår föreslår att välja Sara Bergh, Göta 

studentkår, till justeringsperson. 
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#5-val-av-justeringspersoner-1 

 

Beslut 

att välja Sara Bergh till justeringsperson. 

 

Axel Lindberg/ Humanistiska och teologiska Studentkåren vid Lunds 

universitet föreslår att välja Axel Lindberg, Humanistiska och teologiska 

studentkåren vid Lunds universitet, till justeringsperson. 

#5-val-av-justeringspersoner-2 

 

Beslut 

att välja Axel Lindberg till justeringsperson. 

 

6. Mötets behöriga utlysande 
 

SFS styrelse föreslår att anse mötet behörigt utlyst. 

#6-motets-behoriga-utlysande-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

7. Fastställande av föredragningslista 
Dnr: O413-3/2021 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa föredragningslista enligt förslag. 

#7-faststallande-av-foredragningslista-1 

 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan enligt SFS styrelses förslag. 

 

8. Fullmäktiges arbetsordning 
Dnr: O410-4/2021 

 

SFS styrelse föreslår att fullmäktiges arbetsordning fastställs enligt 

styrelsens förslag, förutom hur ordningsfrågor hanteras och med 

ändringen att stryka meningen "Frågestund kommer endast arrangeras 

under valet till presidium." 

#8-fullmaktiges-arbetsordning-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 
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Mötespresidiet föreslår justera röstlängden till 343 då Malmö 

doktorandkår (1) röst, Studentkåren i Sundsvall (6) röster och Kungliga 

musikhögskolans studentkår (2) röster tillkommit. 

#8-fullmaktiges-arbetsordning-4 

 

Beslut 

att fastställa röstlängden till 343 mandat. 

 

9. Val av funktionärer 
 

SFS styrelse föreslår att utse Althea Famne till Zoom-funktionär och att 

utse Tjarls Metzmaa, Max Horttanainen, Caroline Sten, Mikaela 

Wikström och Johan Groth till åsiktsforumsfunktionärer. 

#9-val-av-funktionarer-1 

 

Beslut  

att välja  

Althea Famne till Zoom-funktionär 

Tjarls Metzmaa, Max Horttanainen, Caroline Sten, Mikaela Wikström och 

Johan Groth till åsiktsforumsfunktionärer. 

 

10. Medlemsärenden 

10. 1. Inträde av Studentkåren i Sundsvall 

Dnr: O410-7/2021 

 

SFS Styrelse föreslår att bevilja Studentkåren i Sundsvall medlemskap i 

SFS. 

#10-1-intrade-av-studentkaren-i-sundsvall- 

 

Beslut 

att bifalla styrelses förslag. 

 

10. 2. Inträde av Malmö doktorandkår 

Dnr: O410-8/2021 

 

SFS Styrelse föreslår att bevilja Malmö doktorandkår medlemskap i SFS. 

#10-2-intrade-av-malmo-doktorandkar-1 

 

Beslut 

att bifalla styrelses förslag. 
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10. 3. Inträde av Newmaninstitutets studentkår 

Dnr: O410-9/2021 

 

SFS Styrelse föreslår att bevilja Newmaninstitutets studentkår 

medlemskap i SFS. 

#10-3-intrade-av-newmaninstitutets-studentkar-1 

 

Beslut 

att bifalla styrelses förslag. 

 

11. Rapporter 
 

SFS styrelse föreslår att lämna punkten. 

#11-rapporter-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

12. Interpellationer 

12. 1. Interpellation: Synsätt på budget 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellationen besvarad. 

#12-1-interpellation-synsatt-pa-budget-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

12. 2. Interpellation: Angående att revidera SFS stadga  

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellationen besvarad. 

#12-2-interpellation-angaende-att-revidera-sfs-stadga-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 
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12. 3. Interpellation: Undanröj hinder för att öppet dela 

kursmaterial 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellationen besvarad. 

#12-3-interpellation-undanroj-hinder-for-att-oppet-dela-kursmaterial-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

12. 4. Interpellation: Förutsättningarna för kvalitet i 

utbildningen 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellationen besvarad. 

#12-4-interpellation-forutsattningarna-for-kvalitet-i-utbildningen-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

12. 5. Interpellation: Stödja högskolesektorns långsiktiga 

utveckling 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellationen besvarad. 

#12-5-interpellation-stodja-hogskolesektorns-langsiktiga-utveckling-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

12. 6. Interpellation: Medlemsavgift 

 

SFS styrelse föreslår att anse interpellationen besvarad. 

#12-6-interpellation-medlemsavgift-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. Berättelser 

13. 1. Verksamhetsberättelse 

Dnr: O47-1/2021 
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SFS styrelse föreslår att lägga verksamhetsberättelsen 2019/2020 till 

handlingarna. 

#13-1-verksamhetsberattelse-1-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. 2. Årsredovisning  

Dnr: O44-99/2021 

 

SFS styrelse föreslår att lägga årsredovisningen 2019/2020 till 

handlingarna. 

#13-2-arsredovisning-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. 3. Revisionsberättelse 

Dnr: O47-2/2021, Dnr: O47-3/2021 

 

SFS styrelse föreslår att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

#13-3-revisionsberattelse-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. 4. Ekonomisk revisionsberättelse 

Dnr: O47-03/2021 

 

SFS styrelse föreslår att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

#13-4-ekonomisk-revisionsberattelse-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. 5. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Dnr: O47-4/2021 

 

SFS Styrelse föreslår att till fullmäktige föreslå att fastställa resultat och 

balansräkning samt överföra resultatet för verksamhetsåret 
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2019/2020 om 620 346 kronor till ny räkning. 

#13-5-faststallande-av-resultat-och-balansrakning-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

13. 6. Ansvarsfrihet 

Klara van Blaricum, ombud för Uppsala studentkår har i egenskap av 

personlig intressent avsagt sig sin rösträtt under denna punkt. 

 

SFS revisorerna föreslår att bevilja SFS styrelse för verksamhetsåret 

2019/2020 ansvarsfrihet. 

#13-6-ansvarsfrihet-1 

 

Beslut  

att bifalla SFS revisorernas förslag. 

 

14. Valärenden 
Livestreaming är avstängd under valen och berörda kandidater deltar 

inte i beslutet samt är hänvisade till waiting room, eller att lämna det 

fysiska rummet de befinner sig i. 

14. 1. Val av ordförande 

 

SFS valberedning föreslår SFS fullmäktige att välja Linn Svärd till 

ordförande för SFS för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-ordf-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS valberednings förslag att välja Linn Svärd till ordförande 

för SFS för verksamhetsåret 2021–2022. 

 

14. 2. Val av vice ordförande 

 

SFS valberedning föreslår SFS fullmäktige att välja Oskar M Wiik till 

vice ordförande för SFS för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-vice-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS valberednings förslag att välja Oskar M Wiik till vice 

ordförande för SFS för verksamhetsåret 2020–2021. 
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14. 3. Val av styrelse 

 

Mötespresidiet föreslår att hantera valberedningens förslag i sin helhet, 

bifall mot avslag, att hantera var och en av de golvnominerade 

kandidaterna bifall mot avslag och att sedan öppna upp för nominering på 

de resterande platserna. 

#Val-styr-5 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

Mötespresidiet (presidiet) föreslår att nomineringsstopp till styrelsen 

infaller 24 april kl. 13.00. 

#Val-styr-6 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

Deltagare föreslår att inte lägga valberedningens förslag mot avslag utan 

ställa alla kandidater mot varandra. 

#Val-styr-7 

 

Beslut 

att bifalla deltagarens förslag. 

 

Paulina Samuelsson/ Studentkåren vid Högskolan Väst föreslår Paulina 

Samuelsson till SFS styrelse 21/22. 

#Val-styr-2 

 

Beslut 

att välja Paulina Samuelsson till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

Timmie Hansson/ Halmstad Studentkår föreslår Timmie Hansson till SFS 

styrelse 21/22. 

#Val-styr-3 

 

Beslut 

att välja Timmie Hansson till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

Elis Wibacke/ Stockholms universitets studentkår föreslår Sofia Holmdahl 

till SFS styrelse 21/22. 

#Val-styr-4 
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Beslut 

att välja Sofia Holmdahl till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

SFS valberedning föreslår Sandra Magnusson till ordinarie ledamot av 

SFS styrelse för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-styr-8 

 

Beslut 

att välja Sandra Magnusson till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

SFS valberedning föreslår Johanna Strömstedt till ordinarie ledamot av 

SFS styrelse för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-styr-9 

 

Beslut 

att välja Johanna Strömstedt till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

SFS valberedning föreslår Jacob Färnert till ordinarie ledamot av SFS 

styrelse för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-styr-10 

 

Beslut 

att välja Jacob Färnet till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

SFS valberedning föreslår Gustav Ekström till ordinarie ledamot av SFS 

styrelse för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-styr-11 

 

Beslut 

att välja Gustav Ekström till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

SFS valberedning föreslår Cornelia Lindgren till ordinarie ledamot av 

SFS styrelse för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-styr-12 

 

Beslut 

att välja Cornelia Lindgren till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 
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SFS valberedning föreslår Anna Larsson till ordinarie ledamot av SFS 

styrelse för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-styr-13 

 

Beslut 

att välja Anna Larsson till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

Tim Bjork/ Karlstad studentkår föreslår Johan Heder till ordinarie 

ledamot av SFS styrelse för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-styr-14 

 

Beslut 

att välja Johan Heder till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

Emilia Sandolf/ Chalmers studentkår föreslår Emelie Björkman till 

ordinarie ledamot av SFS styrelse för verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-styr-15 

 

Beslut 

att välja Emelie Björkman till ordinarie ledamot för SFS styrelse för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

14. 4. Val av verksamhetsrevisorer 

 

SFS valberedning föreslår SFS fullmäktige att välja John Lindskog till 

verksamhetsrevisorer för SFS för verksamhetsåret 2021–2022 att välja 

Joel Cevey Tärnholm till verksamhetsrevisorer för SFS för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-verkrev-1 

 

Beslut 

att välja  

John Lindskog 

Joel Cevey Tärnholm  

till SFS verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2021/2022. 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår SFS fullmäktige att 

välja Alexandra Billett till ersättare till verksamhetsrevisor för SFS 

verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-verkrev-3 

 

Beslut 
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att välja Alexandra Billett till ersättare till verksamhetsrevisor för SFS 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

Anton Berglund/ Gotlands studentkår Rindi föreslår SFS fullmäktige att 

välja Anton Berglund till ersättare till verksamhetsrevisor för SFS, 

verksamhetsåret 2021–2022. 

#Val-verkrev-4 

 

Beslut 

att välja Anton Berglund till ersättare till verksamhetsrevisor för SFS 

verksamhetsåret 2021–2022. 

 

Resultat efter majoritetsröstning att fastställa turordning av ersättare till 

verksamhetsrevisor för SFS verksamhetsåret 2021–2022. 

 

Beslut 

att fastställa följande turordning på ersättarlistan. 

1. Alexandra Billett 

2. Anton Berglund 

 

14. 5. Val av auktoriserad revisor 

 

SFS styrelse föreslår att välja Sonora Revision till auktoriserad revisor för 

verksamhetsåret 2021/2022 

#Val-aukrev-1 

 

Beslut 

att välja Sonora Revision till auktoriserad revisor för verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

14. 6. Val av valberedning 

 

Mötespresidiet föreslår att nomineringsstopp till valberedningen infaller 

24 april kl. 13.00. 

#Val-valb-1 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

Sara Bergh/ Göta Studentkår föreslår att valet av valberedning sker 

kandidat för kandidat, bifall, avslag, avstår så fullmäktige får ta ställning 

till kandidat för kandidat. 

#Val-valb-5 
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Beslut 

att bifalla Sara Berghs förslag. 

 

Linnea Mundin/ Sahlgrenska akademins Studentkår föreslår Karl Kilbo 

Edlund till SFS valberedning 21/22. 

#Val-valb-2 

 

Jenný jensdóttir/ Jönköpings studentkår föreslår Sophia Fröberg 

Liljenberg till valberedningen 21/22. 

#Val-valb-4 

 

Sandra Magnusson/ Göta Studentkår föreslår Axel Andersson till 

valberedningen 21/22. 

#Val-valb-6 

 

Klara van Blaricum/ Uppsala Studentkår föreslår Mårten Andersson till 

valberedningen 21/22. 

#Val-valb-7 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår Marcus Bäcklund till 

valberedningen 21/22. 

#Val-valb-8 

 

Sandra Magnusson/ Göta Studentkår föreslår Araz Farkosh till 

valberedningen 21/22. 

#Val-valb-9 

 

August Goldhahn/ Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk 

fakultet - Linköpings universitet föreslår August Goldhahn till 

valberedningen 21/22. 

#Val-valb-11 

 

Linnea Mundin/ Sahlgrenska akademins Studentkår föreslår Lucas 

Ravens till valberedningen 21/22 

#Val-valb-12 

 

Mötespresidiet använder sig av STV-röstning för att fastställa val av 

valberedning för verksamhetsåret 2021–2022. 

 

Beslut  

att välja  

Sophia Fröberg Liljenberg 

Marcus Bäcklund 
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Axel Andersson 

August Goldhahn 

Karl Kilbo Edlund 

Araz Farkosh 

Mårten Andersson  

till SFS valberedning för verksamhetsåret 2021/2022. 

 

att välja 

Lucas Ravens till ersättare till SFS valberedning för verksamhetsåret 

2021/2022. 

 

15. Proposition 1: SFS Verksamhetsplan 

21/22  
Proposition 1 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-2/2021. 

 

Mötespresidiet föreslår att justera röstlängden till 334. 

#P1-2 

 

Beslut 

att fastställa röstlängden till 334 mandat. 

 

15. 1. Proposition 1: Inledning 

 

Sara Bergh/ Göta Studentkår föreslår ändring i #inledning-stycke-6: 
 

[...] mellan SFS och medlemmarna.  

 

till 

[...] mellan SFS och medlemskårerna. 

#P1-inledning-1 

 

Beslut 

att bifalla Sara Bergs förslag. 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa inledningen med gjorda ändringar. 

#P1-inledning-2 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 
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15. 2. Proposition 1: Fokusfrågor 

 

Elis Wibacke/ Stockholms universitets studentkår #stycke-fokusfrågor-5 

föreslår att ersätta hela stycke 2.1. Politisk fokusfråga 21/22–23/24 

Förutsättningar för hög utbildningskvalitet (#stycke-fokusfrågor-5-14) 

med följande: 

 

2.1. Politisk fokusfråga 21/22–23/24 Finansiering av studier 

Antagen av fullmäktige 2021. 

 

Högre utbildning är i dag förknippad med många kostnader. Inte minst 

innebär en students bostad och kurslitteratur återkommande och höga 

utgifter. Andra exempel är kostnader vid praktik och VFU. Att vara 

student på grund- eller avancerad nivå innebär för majoriteten en 

försörjning med studiemedel. Detta studiemedel ska täcka samtliga 

levnadskostnader och vara anpassat till olika individer som av olika 

anledningar söker sig till högre utbildning. Samtidigt är den sociala 

snedrekryteringen till svenska lärosäten påtaglig. Det är tydligt att 

studiemedelssystemet måste modifieras för att ge fler personer 

möjligheten att studera utan att behöva förlita sig på andra intäktskällor. 

 

Utifrån detta är de politiska ambitionerna fastslagna av fullmäktige 2021: 

 

En trygg försörjning 

Bidragsdelen av studiemedlet behöver höjas för att studiemedlet ska 

kunna täcka studenters utgifter under studietiden. Samtidigt ska dolda 

avgifter i utbildningen, exempelvis kostnader för kurslitteratur, 

motverkas. Därtill ska doktorander kunna förlita sig på en trygg inkomst 

från sitt lärosäte från dag 1 på forskarutbildningen. 

 

Ett flexiblare studiemedel 

Studiemedelssystemet behöver bli mer dynamiskt och tillgängligt för alla 

studenter oavsett bakgrund. Det ska vara möjligt att separera veckor med 

studielån och studiebidrag. Det ska gå att söka studielån igen när lånet är 

återbetalat. Fribeloppet ska enbart ska gälla för de veckor studenten 

erhåller studiemedel. 

 

Studiemedel för livslångt lärande 

Bolognaprocessen gjorde utbildningarna på avancerad nivå ett år längre i 

och med övergången från magister- till masterexamen. Det har bidragit 

till minskade möjligheter att påbörja fler utbildningar och kurser. 

Eftersom studiemedelssystemet inte följt högskolans utveckling med 

längre och fler program samt inte är anpassat efter ett livslångt lärande 

behövs det en generell utökning av antalet sökbara studiemedelsveckor. 

Åldersbegränsningen för hur sent i livet det går att söka studiemedel 

behöver också ändras. 

#P1-fokusfragor-4 
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Beslut 

att avslå Elis Wibackes förslag.  

 

Axel Lindberg/ Humanistiska och teologiska Studentkåren vid Lunds 

universitet föreslår ändring i #stycke-fokusfrågor-10: 

 

[...] kvalitet i utbildning. Produktivitetsavdraget innebär att [...] till 

högskolan inte tillräckligt tar hänsyn till den kostnadsökning som 

inflationen medför. Urholkningen av resurserna till den högre 

utbildningen behöver stoppas för att det ska [...] utbildning med 

hög kvalitet.  

 

till 

[...] kvalitet i utbildning. För att utbildningen ska kunna uppnå och 

upprätthålla en hög kvalitet behöver de faktiska kostnaderna för 

utbildningen täckas. Nuvarande anslag för utbildning är inte tillräckliga 

för att skapa förutsättningar för en hög utbildningskvalitet och ett 

förlegat resurstilldelningssystemet förstärker effekten av denna 

underfinansiering. Produktivitetsavdraget innebär att [...] till högskolan 

inte tar tillräcklig hänsyn till den kostnadsökning som inflationen medför. 

För att det ska [...] utbildning med hög kvalitet behöver grundanslagen 

höjas, resurstilldelningssystemet anpassas efter utbildningens faktiska 

kostnader och produktivitetsavdraget avskaffas. 

#P1-fokusfragor-9 

 

Beslut 

att bifalla Axel Lindbergs förslag. 

 

Axel Lindberg/ Humanistiska och teologiska Studentkåren vid Lunds 

universitet föreslår ändring i #stycke-fokusfrågor-9: 

 

Avskaffa produktivitetsavdraget för högskolan  

 

till 

Stoppa underfinansieringen av högre utbildning 

#P1-fokusfragor-10 

 

Beslut 

att bifalla Axel Lindbergs förslag.  

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår ändring i #stycke-fokusfrågor-

12: 
 

[...] som undervisar ha möjlighet till kompetensutveckling inom 

högskolepedagogik. [...] högskolepedagogiken en stark forskningsbas, 

något som behöver vara prioriterat såväl nationellt som på varje lärosäte. 

[...] akademisk personal inom digitala arbetsformer. För detta krävs 
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resurser och även ett nationellt utbyte.  
 
 

till 

[...] som undervisar ha en grundläggande högskolepedagogisk utbildning 

såväl som tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling inom 

högskolepedagogik. [...] högskolepedagogiken en stark forskningsbas. Att 

det forskas inom högskolepedagogik såväl som att högskolepedagogiska 

kurser ska vara grundat i forskning ska vara prioriterat nationellt, 

liksom på varje lärosäte. [...] akademisk personal inom traditionella 

och digitala såväl som eventuella framtida arbetsformer och 

utbildningsuppdrag. För att detta ska vara möjligt 

behöver resurser avsättas och strukturer för ett nationellt utbyte formas. 

 

För att fler ska få en reell tillgång till högskolan bör specialpedagogiska 

insatser utvecklas. Det bör skapas en nationell kontext där frågor om 

specialpedagogiska insatser kan diskuteras. På så vis kan mer likvärdiga 

specialpedagogiska insatser existera inom lärosätena såväl som mellan 

lärosätena och inom högre utbildning. 

#P1-fokusfragor-11 

 

Beslut 

att avslå Anna Larssons förslag.  

 

Anna Larsson Umeå studentkår föreslår ändring i #stycke-fokusfrågor-12: 

 

[...] som undervisar ha möjlighet till kompetensutveckling inom 

högskolepedagogik. [...] högskolepedagogiken en stark forskningsbas, 

något som behöver vara prioriterat såväl nationellt som på varje lärosäte. 

[...] akademisk personal inom digitala arbetsformer. För detta krävs 

resurser och även ett nationellt utbyte.  

 

till 

[...] som undervisar ha en grundläggande högskolepedagogisk utbildning 

såväl som regelbundet genomgå högkvalitativ kompetensutveckling inom 

högskolepedagogik. [...] högskolepedagogiken en stark forskningsbas. Att 

det forskas inom högskolepedagogik såväl som att högskolepedagogiska 

kurser ska vara grundat i forskning ska vara prioriterat nationellt, 

liksom på varje lärosäte. [...] akademisk personal inom traditionella 

och digitala såväl som eventuella framtida arbetsformer och 

utbildningsuppdrag. För att detta ska vara möjligt 

behöver resurser avsättas och strukturer för ett nationellt utbyte formas. 

 

För att fler ska få en reell tillgång till högskolan bör specialpedagogiska 

insatser utvecklas. Det bör skapas en nationell kontext där frågor om 

specialpedagogiska insatser kan diskuteras. På så vis kan mer likvärdiga 

specialpedagogiska insatser existera inom lärosätena såväl som mellan 

lärosätena och inom högre utbildning. 

#P1-fokusfragor-12 
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Beslut 

att bifalla Anna Larssons förslag.  

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår att ta bort stycke i #stycke-

fokusfrågor-14: 

 

För att uppnå en utbildning av hög kvalitet för alla, och med det bidra till 

ett öppet kunskapssamhälle, är det viktigt att kursmaterial delas öppet i 

så stor utsträckning som möjligt. Digitaliseringen av utbildningen ger i 

teorin stora möjligheter för detta, men i praktiken stängs en stor andel 

kursmaterial in bakom stängda plattformar. Detta görs ofta på grund av 

strukturer och incitament som inte är anpassade för det moderna 

samhället. * 

#P1-fokusfragor-6 

 

Beslut 

att bifalla Anna Larssons förslag.  

 

Mötespresidiet föreslår att fastställa det framvaskade förslaget på 

fokusfrågor. 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

15. 3. Proposition 1: Ettårig verksamhet 

 

Elin Hedlund/ Studentkåren vid Högskolan Väst föreslår ändring 

i #ettårig-stycke-5: 

 

[...] denna oroväckande utveckling. 

 

till 

[...] denna oroväckande utveckling. Därför behöver SFS arbeta för att det 

ska råda balans mellan dessa och att förutsättningar finns för att kunna 

bedriva utbildning av hög kvalitet. 

#P1-ettarig-1 

 

Beslut 

att avslå Elin Hedlunds förslag. 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #ettårig-

stycke-7: 

 

[...] verka för att det ska vara studenternas efterfrågan och [...] kvalitet i 

utbildningen som styr frågan om dimensionering [...] 
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till 

[...] verka för att studenternas efterfrågan och [...] kvalitet i utbildningen 

ska väga tyngst i frågan om dimensionering [...] 

#P1-ettarig-24 

 

Beslut 

att avslå Alexandra Billetts förslag. 

 

Axel Lindberg/ Humanistiska och teologiska Studentkåren vid Lunds 

universitet föreslår ändring i #ettårig-stycke-12: 

 

[...] av examensmålen och ges i uppdrag [...] och kontinuerligt 

revidera desamma. 

 

till 

[...] av examensmålen och att myndigheten ges i uppdrag [...] och 

kontinuerligt revidera dem. 

#P1-ettarig-26 

 

Beslut 

att bifalla Axel Lindbergs förslag. 

 

Milla Marzelius/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår 

tillägg i #ettårig-stycke-15: 

 

[...] bedömning och förslag. 

 

till 

[...] bedömning och förslag. SFS ska även verka för att studenter som 

utsätts för sexuella trakasserier får det stöd som de behöver och att 

problematiken tas på allvar.  

#P1-ettarig-31 

 

Beslut 

att avslå Milla Marzelius förslag. 

 

Victor Arvidsson/ Blekinge studentkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-

19: 

 

[...] genomförs och implementeras. 

 

till 

[...] genomförs och implementeras. 

 

SFS ska verka för att studenter som utsätts för diskriminering eller 

sexuella trakasserier får det stöd som de behöver och att problemen tas på 

allvar. 
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#P1-ettarig-3 

 

Beslut 

att avslå Victor Arvidsson förslag. 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår att lägga till en 

ambition efter #ettårig-stycke-19: 

 

[...] genomförs och implementeras. 

 

till 

[...] genomförs och implementeras. 

 

SFS ska verka för att en nationell myndighet får i uppdrag att genomföra 

en återkommande nationell kartläggning av studenters psykiska ohälsa 

och dess bakomliggande orsaker. 

#P1-ettarig-19 

 

Beslut 

att avslå Alexandra Billetts förslag. 

 

Milla Marzelius/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår tillägg 

i #ettårig-stycke-19: 

 

[...] undersökningar om psykisk hälsa och arbetsmiljö för studenter och [...] 

#P1-ettarig-32 

 

till 

[...] undersökningar om psykisk hälsa, arbetsmiljö och sexuella 

trakasserier för studenter och [...] 

#P1-ettarig-32 

 

Beslut 

att avslå Milla Marzelius förslag. 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #ettårig-

stycke-21: 

 

[...] lärosäte studenten verkar. Bland annat är det av stor vikt att [...] 

sexuella trakasserier hanteras skyndsamt. Bestämmelser om disciplinära 

[...] 

 

till 

[...] lärosäte studenten verkar. Framförallt är det av särskilt stor vikt att 

[...] sexuella trakasserier hanteras utan onödiga dröjsmål. Bestämmelser 

om disciplinära [...] 

#P1-ettarig-20 
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Beslut 

att avslå Alexandra Billetts förslag. 

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-25: 

 

[...] samt inte är anpassats efter ett livslångt [...] betoningen av 

högskolans bildningsuppdrag behövs det en [...] 

 

till 

[...] samt inte är anpassat efter ett livslångt [...] betoningen av 

högskolans bildningsuppdrag, behövs det en [...] 

#P1-ettarig-17 

 

Beslut 

att avslå Anna Larssons förslag. 

 

Milla Marzelius/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår 

ändring i #ettårig-stycke-25: 

 

[...] Eftersom studiemedelssystemet inte följt högskolans utveckling med 

längre och fler program samt inte är anpassats efter ett livslångt lärande 

och betoningen av högskolans bildningsuppdrag behövs det en generell 

utökning [...] 

 

till 

[...] Eftersom studiemedelssystemet inte har följt utvecklingen inom högre 

utbildning behövs det bland annat en generell utökning [...] 

#P1-ettarig-35 

 

Beslut 

att bifalla Milla Marzelius förslag. 

 

Sandra Magnusson/ Göta Studentkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-

27: 

 

[...] ett flexiblare studiemedel. 

 

till 

[...] ett flexiblare studiemedel. 

SFS ska verka för en generell ökning av antalet sökbara 

studiemedelsveckor. 

#P1-ettarig-9 

 

Beslut 

att avslå Sandra Magnussons förslag. 
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Axel Lindberg/ Humanistiska och teologiska Studentkåren vid Lunds 

Universitets föreslår ändring i #ettårig-stycke-30: 

 

[...] organisation. Eftersom SFS är en spegling av sina medlemskårer 

kommer arbetet utföras genom i samråd med, men [...] 

 

till 

[...] organisation. Eftersom SFS speglar sina medlemskårer kommer 

arbetet utföras i samråd med, men [...] 

#P1-ettarig-27 

 

Beslut 

att bifalla Axel Lindbergs förslag. 

 

Casper Fredriksson de Rond/ Uppsala teknolog- och 

naturvetarkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-31: 

 

[...] ut på.  

Engagemanget inom SFS [...] 

 

till 

[...] ut på. 

Det finns idag en högre tröskel för studenter utanför stockholmsregionen 

att söka t.ex. SFS presidium. Detta då det innebär en större omställning 

och omlokalisering för dessa studenter. Det största problemet är främst 

bostadsfrågan. SFS bör därför jobba för att se till att de hinder som finns 

för att söka sig till heltidsuppdrag inom SFS organisation minimeras. 

Engagemanget inom SFS [...] 

#P1-ettarig-12 

 

Beslut 

att bifalla Casper Fredriksson de Ronds förslag. 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår tillägg i #ettårig-

stycke-31: 

 

[...] inom sitt engagemang. 

 

till 

[...] inom sitt engagemang. 

 

SFS ska också fortsatt verka för att göra organisationen mer tillgänglig 

för icke-svensktalande studenter och doktorander, för att i större 

utsträckning inkludera dem och möjliggöra för deras engagemang inom 

SFS. 

#P1-ettarig-21 
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Beslut 

att avslå Alexandra Billets förslag. 

 

Axel Lindberg/ Humanistiska och teologiska Studentkåren vid Lunds 

Universitets föreslår ändring i #ettårig-stycke-31: 

 

För att sänka trösklarna [...] med rekrytering till SFS måste en även se 

till att organisationen är lätt att förstå. Detta arbete har [...] 

 

till 

Organisationen måste vara lätt att förstå för att sänka trösklarna [...] med 

rekrytering till SFS. Detta arbete har [...] 

#P1-ettarig-28 

 

Beslut 

att bifalla Axel Lindbergs förslag. 

 

Casper Fredriksson de Rond/ Uppsala teknolog- och 

naturvetarkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-33: 

 

[...] studentpopulationen i stort. 

 

till 

[...] studentpopulationen i stort. 

SFS ska verka för att minska de hinder som finns för studenter att söka 

heltidsuppdrag inom organisationen 

#P1-ettarig-13 

 

Beslut 

att bifalla Casper Fredriksson de Ronds förslag. 

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-33: 

 

[...] att SFS ska vara en mer representativ organisation av 

studentpopulationen i stort. 

 

till 

[...] att SFS ska kunna representera studentpopulationen i stort genom att 

företräda så många studentgrupper som möjligt i deras intressefrågor. 

#P1-ettarig-16 

 

Beslut 

att avslå Anna Larssons förslag. 
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Sara Bergh/ Göta Studentkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-37: 

 

[...] är att många som kommer in som nya i SFS och även personer som 

varit engagerade lång tid inom SFS tycker att det [...] 

 

till 

[...] är att många tycker att det [...] 

#P1-ettarig-4 

 

Beslut 

att bifalla Sara Berghs förslag. 

 

Sara Bergh/ Göta Studentkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-37: 

 

[...] åsikter SFS står för samt för att undvika diskussioner om åsikternas 

spetsighet. 

 

till 

[...] åsikter SFS står för. 

#P1-ettarig-5 

 

Beslut 

att bifalla Sara Berghs förslag. 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #ettårig-stycke-37: 

 

[...] att förenkla SFS åsikter, både för de som både vill påverka i [...] 

 

till 

[...] att förenkla SFS åsiktsstruktur, både för de som vill påverka i [...] 

#P1-ettarig-22 

 

Beslut 

att bifalla Alexandra Billets förslag. 

 

Sara Bergh/ Göta Studentkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-37: 

 

[...] om åsikternas spetsighet. 

 

till 

[...] om åsikternas spetsighet. 

 

I arbetet med SFS åsikter ska även ingå att ta fram en värdegrund som 

ska vara gemensam för hela organisationen. Värdegrunden ska ange 

värderingar som samtliga medlemskårer kan enas om och sätta ton för 

SFS verksamhet. Värdegrunden ska utgå från de värderingar som anges i 
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stadgan men också utveckla angående dessa värdens innebörd för 

organisationen och dess medlemmar. 

#P1-ettarig-7 

 

Beslut 

att avslå Sara Berghs förslag. 

 

Axel Lindberg/ Humanistiska och teologiska Studentkåren vid Lunds 

Universitet föreslår ändring i #ettårig-stycke-37: 

 

[...] rör studenter direkt? Detta är några av [...] har kommit 

upp under styrelsen 20/21 arbete med åsiktsstrukturen. 

 

till 

[...] rör studenter direkt? Det är några av [...] har kommit 

upp för styrelsen 20/21 under arbetet med åsiktsstrukturen. 

#P1-ettarig-29 

 

Beslut 

att bifalla Axel Lindbergs förslag. 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #ettårig-

stycke-39: 

 

[...] förslag till en ny åsiktsstruktur och presentera [...] 

 

till 

[...] förslag till en ny, tydligare åsiktsstruktur och presentera [...] 

#P1-ettarig-33 

 

Beslut 

att bifalla Alexandra Billetts förslag. 

 

Sara Bergh/ Göta Studentkår föreslår ändring i #ettårig-stycke-42: 

 

SFS ska anordna utbildningstillfällen om [...] 

 

till 

SFS ska ta fram en struktur för, samt anordna utbildningstillfällen om 

[...] 

#P1-ettarig-34 

 

Beslut 

att bifalla Sara Berghs förslag. 
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Axel Lindberg/ Humanistiska och teologiska Studentkåren vid Lunds 

universitet föreslår ändring i #ettårig-stycke-42: 

 

[...] lång sikt påverkar SFS.  

 

till 

[...] lång sikt påverkar SFS arbete. 

#P1-ettarig-30 

 

Beslut 

att avslå Axel Lindbergs förslag. 

 

Mötespresidiet föreslår att fastställa det framvaskade förslaget på ettårig 

verksamhet. 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

15. 4. Proposition 1: Återkommande verksamhet 

 

SFS Styrelse föreslår att fastställa det framvaskade förslaget till 

verksamhetsplan i sin helhet. 

#P1-aterkommande-2 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

16. Proposition 2: Budget och medlemsavgift 

21/22 
Proposition 2 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-3/2021. 

 

Elin Hedlund/ Studentkåren vid Högskolan Väst föreslår att SFS styrelse, 

med start från verksamhetsåret 2021/2022, ska bilägga en detaljerad 

budget till den ekonomiska ramen till kommande fullmäktiges 

sammanträden. 

#P2-5 

 

Beslut 

att avslå Elin Hedlunds förslag. 

 

Johannes Stedt/ Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk 

fakultet - Linköpings universitet föreslår att SFS styrelse under 

verksamhetsåret 21/22 ska kartlägga medlemskårernas möjligheter och 
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svårigheter med betalandet av medlemskapet och med detta göra ett mer 

grundat beslut i priset på medlemsavgiften. 

#P2-6 

 

Beslut 

att avslå Johannes Stedt förslag. 

 

Mötespresidiet föreslår att fastställa röstlängden till 336 röster. 

#P2-10 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa SFS preliminära medlemsavgift för 

verksamhetsåret 22/23 till sex (6) kronor per helårsstudent inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till 

heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde. 

#P2-2 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

SFS styrelse föreslår att fastställa SFS medlemsavgift för 

verksamhetsåret 21/22 till sex (6) kronor per helårsstudent inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till 

heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde. 

#P2-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

Johannes Stedt/ Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk 

fakultet - Linköpings universitet föreslår att i #P2-1 ändra medlemsavgift 

för verksamhetsår 21/22 till fem (5) kronor. 

#P2-7 

 

Beslut 

att avslå Johannes Stedt förslag. 

 

SFS styrelse föreslår att SFS styrelse har rätt att omfördela kostnader 

mellan kostnadsställena i SFS budget, motsvarande 5 procent av de totala 

kostnaderna. 

#P2-3 

 

Beslut 
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att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

SFS styrelse föreslår att anta SFS Budget 21/22 enligt förslag: 

-- Intäkter -- 

Medlemsintäkter 1,497,872 

Statsbidrag 5,059,000 

Årets studentstad 0 

[Totala intäkter] 6,556,872 

-- Kostnader -- 

Kansliet 4,040,000 

Presidiet 1,400,000 

Styrelsen 175,000 

Komit 180,000 

Medlemsaktiviteter 115,000 

SFSFUM 145,000 

Doktorandkommittén 70,000 

Valberedningen 30,000 

Studentrepresentanter 50,000 

Nätverk för SSO 50,000 

Särskilda satsningar 450,000 

Övrigt 0 

Avskrivningar 0 

[Totala kostnader] 6,755,000 

[Resultat] -198,129 

#P2-4 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

Mötespresidiet föreslår att fastställa det framvaskade förslaget. 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

17. Proposition 3: Tillägg i 

principprogrammet om utgångspunkt för 

påverkansarbete 
Proposition 3 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-4/2021. 

 

SFS styrelse föreslår 

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”. 
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#P3-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

SFS styrelse föreslår att i principprogrammet lägga till avsnitt enligt 

förslag, under ett nytt avsnitt 1.2 kallat “Utgångspunkt för 

påverkansarbete”. 

#P3-2 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

SFS styrelse föreslår att i principprogrammet konsekvensändra 

efterföljande kapitel. 

#P3-3 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

Lucas Ravens/ Sahlgrenska akademins Studentkår föreslår ändring 

i #stycke-3: 

 

[...] regeringen oavsett dess sammansättning.. Framgång i fria [...] 

 

till 

[...] regeringen oavsett dess sammansättning. Framgång i fria [...] 

#P3-8 

 

Beslut 

att bifalla Lucas Ravens förslag. 

 

Milla Marzelius/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår 

ändring i #stycke-2: 

 

[...] för studenters trygghet. Enligt SFS förutsätter det ett inkluderande 

förhållningssätt [...] 

 

till 

[...] för studenters trygghet. SFS som organisation bygger på 

grundläggande demokratiska principer och värnar därmed om ett 

inkluderande förhållningssätt [...] 

#P3-6 

 

Beslut 
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att bifalla Milla Marzelius förslag. 

 

Mötespresidiet föreslår att fastställa i sin helhet med gjorda ändringar. 

#P3-7 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets beslut. 

 

18. Proposition 4: Åsiktsutveckling inom 

forskarutbildningsfrågor 
Proposition 4 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-5/2021 

 

SFS styrelse föreslår att ersätta vetenskapspersoner med “akademisk 

personal”. Vetenskapspersoner föreslås tas bort i hela texten. Akademisk 

personal är ett begrepp som används inom högskolesektorn för att 

beskriva forskarstudenter samt personal som forskar och/eller undervisar, 

likt professorer och lektorer. Akademisk personal skiljer sig från övrig 

personal som teknisk, administrativ eller bibliotekspersonal. 

#P4-2 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

18. 1. Proposition 4: Principprogram 

 

Paulina Samuelsson/ Studentkåren vid Högskolan Väst föreslår ändring 

i #stycke-3: 

 

[...] avancerad nivå eller forskarnivå, och med doktorand en student som 

är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den 

utsträckning inte annat anges särskilt.  

 

till 

[...] avancerad nivå eller forskarnivå. 

#P4-PP-11 

 

Beslut 

att bifalla Paulina Samuelssons förslag. 

 

Paulina Samuelsson/ Studentkåren vid Högskolan Väst föreslår ändring 

i #stycke-39: 

 

[...] säkerställas genom examination. Doktorander ska aldrig själva [...] 
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till 

[...] säkerställas genom examination. Forskarstuderande ska aldrig själva 

[...] 

#P4-PP-12 

 

Beslut 

att bifalla Paulina Samuelssons förslag. 

 

Paulina Samuelsson/ Studentkåren vid Högskolan Väst föreslår ändring 

i #stycke-20: 

 

[...] ett annat land utan även att exempelvis knyta internationella 

kontakter som student eller akademisk personal. 

 

till 

[...] ett annat land eller knyta internationella kontakter som student eller 

akademisk personal, utan även exempelvis olika typer av inslag i 

utbildning där det internationella perspektivet inkluderas. 

#P4-PP-15 

 

Beslut 

att avslå Paulina Samuelssons förslag. 

 

SFS Styrelse föreslår ändring i #stycke-28: 

 

[...] från dag ett. 

 

till 

[...] från dag ett. Ett doktorandombud eller liknande funktion ska finnas 

tillgängligt för att säkerställa doktorandernas rätt till stöd och rådgivning 

i studie- och anställningssituationen. 

#P4-PP-21 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

SFS styrelse förslag “att ändra alla ‘doktorand’ till ‘forskarstuderande’ 

förutom då det avser skuggdoktorand eller doktorandombud.” 

#P4-PP-23 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

Mötespresidiet föreslår att fastställa framvaskat förslag på 

principprogram. 
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Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

18. 2. Proposition 4: Ställningstagande 

 

Anton Berglund/ Gotlands studentkår Rindi föreslår ändring i #stycke-11: 

 

[...] värnas lika starkt för övriga forskare [...] 

  

till 

[...] värnas lika starkt som för övriga forskare [...] 

#P4-huoufa-14 

 

Beslut 

att bifalla Anton Berglunds förslag. 

 

Alexandra Billett/ Teknologkåren vid LTH föreslår ändring i #stycke-15: 

 

[...] forskningsmiljö av hög kvalitet. Det bör finnas [...] 

 

till 

[...] forskningsmiljö av hög kvalitet, som bland annat ger den 

forskarstuderande möjlighet att diskutera sin forskning med andra 

juniora och seniora forskare inom sitt forskningsområde. Det bör finnas 

[...] 

#P4-huoufa-20 

 

Beslut 

att bifalla Alexandra Billetts förslag. 

 

Martin Forsberg/ Gotlands studentkår Rindi föreslår ändring i #stycke-15: 

 

[...] utbildning och samhället, och för att brett tillgängliggöra 

forskarutbildning. 

 

till 

[...] utbildning och samhället, och även för att möjliggöra för fler att söka 

sig till forskarutbildning oberoende av geografiskt ursprung. 

#P4-huoufa-21 

 

Beslut 

att avslå Martin Forsbergs förslag. 
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Paulina Samuelsson/ Studentkåren vid Högskolan Väst föreslår ändring 

i #stycke-40: 

 

Doktorandplatser måste utlysas öppet och bedömning ske mot en tydlig 

beskrivning av programmet och tjänsten. Ansökningsprocessen ska vara 

[...] licentiatexamen eller doktorsexamen.  

 

till 

att stryka #stycke-42 ersätta #stycke-40 till förmån för: 

 

Doktorandplatser ska utlysas offentligt och bedömning ska ske mot en 

tydlig 

beskrivning av programmet och tjänsten samt finnas tillgängliga för 

samtliga presumtiva forskarstuderande. Ansökningsprocessen ska vara 

[...] licentiatexamen eller doktorsexamen. Det är viktigt att lärosäten 

aktivt arbetar för att motverka förekomsten av så kallade 

“skuggdoktorander”, individer som är verksamma som doktorander men 

som inte är antagna till forskarutbildning.  

#P4-huoufa-13 

 

Beslut 

att bifalla Paulina Samuelsson Forsbergs förslag. 

 

SFS styrelse förslag “att ändra alla ‘doktorand’ till ‘forskarstuderande’ 

förutom då det avser skuggdoktorand eller doktorandombud.” 

#P4-huoufa-22 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

Mötespresidiet föreslår att fastställa framvaskat förslag på 

ställningstagande. 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

19. Proposition 5: SFS ställningstagande: 

Den hållbara akademin 
Proposition 5 återfinns i SFS diarium, dnr: O412-6/2021 

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår ändring i #stycke-2: 

 

[...] om hållbar utveckling. Med student avses i dokumentet 

studenter inom utbildning på grund och avancerad nivå samt 

forskarutbildning.  

Assently: 1e8037287d27cee14d16ac40aac746eb03bb0871c71f5e0dc3048d5451d6749d5a04a54c3dc71462b2edb3e5bc48e3b24d68f5da77aa0a5f8e878ccc6155d362



Sida 36 av 45 

 

 

till 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår ändring i #stycke-2: 

 

[...] om hållbar utveckling. Dokumentet kommer i särskilt stycke redogöra 

för fördjupade åsikter inom ekologisk hållbarhet då frågor om social och 

ekonomisk hållbarhet berörs i andra befintliga åsiktsdokument inom SFS. 

#P5-8 

 

Beslut 

att avslå Anna Larssons förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår ändring i #stycke-

2: 

 

[...] åsikter om hållbar utveckling. Med student avses [...] 

 

till 

[...] åsikter om hållbar utveckling, med fokus på ekologisk hållbarhet. Med 

student avses [...] 

#P5-15 

 

Beslut 

att avslå Viktor Hrannar Jonssons förslag. 

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår ändring i #stycke-3: 

 

Med hållbar utveckling [...] 

 

till 

Med student avses i dokumentet studenter inom utbildning på grund- och 

avancerad nivå samt forskarutbildning. Med hållbar utveckling [...] 

#P5-9 

 

Beslut 

att avslå Anna Larssons förslag. 

 

Milla Marzelius/ Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet föreslår 

ändring i #stycke-5: 

 

[...] saklighet i samhällsdebatten.  

 

till 

[...] saklighet i samhällsdebatten. Akademin spelar även en avgörande roll 

i att generera ny kunskap om hållbarhet genom forskning. 

#P5-34 
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Beslut 

att bifalla Milla Marzelius förslag. 

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår ändring i #stycke-7: 

 

[...] strategiska perspektiv på hållbarhet inom utbildning, forskning [...] 

 

till 

[...] strategiska perspektiv på hållbar utveckling inom utbildning, 

forskning [...] 

#P5-10 

 

Beslut 

att avslå Anna Larssons förslag. 

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår ändring i #stycke-9: 

 

[...] stor del i omställningen, både vad gäller att själva minska sin egen 

negativa miljö- och klimatpåverkan och att bidra med [...] 

 

till 

[...] stor del i arbetet med hållbar utveckling, både vad gäller att själva 

arbeta för ett hållbart samhälle samt att bidra med [...] 

#P5-11 

 

Beslut 

att avslå Anna Larssons förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår Yrkar avslag på #p5-

26 till fördel för följande ändring i #stycke-10: 

 

[...] det ska finnas lärosätesövergripande arbete för hållbar [...] 

 

till 

[...] det ska finnas lärosätesöverskridande arbete för hållbar [...] 

#P5-32 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonssons förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår ändring i #stycke-

12: 

 

[...] hållbar utveckling och följa de nationella målen i samma utsträckning 

som övriga myndigheter, oavsett om de är en myndighet [...] 
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till 

[...] hållbar utveckling och ligga i framkant i arbetet för att nå de 

nationella målen, oavsett om lärosätena är en myndighet [...] 

#P5-25 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonssons förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår ändring i #stycke-

16: 

 

[...] där hållbar utveckling berörs. 

 

till 

[...] där hållbar utveckling berörs inom lärosätet. Arbetet ska även 

granskas av extern part. 

#P5-18 

 

Beslut 

att avslå Viktor Hrannar Jonssons förslag. 

 

Elin Hedlund/ Studentkåren vid Högskolan Väst föreslår ändring 

i #stycke-17: 

 

[...] varierar mellan ämnesområden. 

 

till 

[...] varierar mellan ämnesområden. Att integrera hållbar utveckling i 

utbildningarna bör göras genom att utveckla studenternas kunskaper om 

hållbar utveckling, deras förmåga att bidra till hållbar utveckling, samt 

att undervisning sker på ett hållbart och inkluderande sätt. SFS anser 

även att arbetet med hållbarhet i utbildningarna innebär att i högre 

utsträckning arbeta över ämnesdisciplinsgränser för att lösa de 

ekologiska, sociala och ekonomiska samhällsutmaningarna världen står 

inför. 

#P5-2 

 

Beslut 

att bifalla Elin Hedlunds förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår ändring i #stycke-

17: 

 

[...] alla utbildningar kan ta upp relevanta hållbarhetsaspekter, men det 

förutsätter att den undervisande personalen och handledare har relevant 
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kompetens för att integrera aktuell forskning på ämnet i utbildningen. 

Vilken kompetens detta [...] 

 

till 

[...] alla utbildningar kan och bör ta upp relevanta hållbarhetsperspektiv, 

vilket förutsätter att den nödvändiga kompetensen finns hos 

den undervisande personalen. Om kompetensen saknas så anser SFS att 

lärosätena har ett ansvar att tillförse den. Vilken kompetens detta [...] 

#P5-19 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonssons förslag. 

 

SFS styrelse föreslår ändring i #stycke-18: 

 

I För omställningen till ett klimatneutralt samhälle krävs ny forskning. 

Det gäller [...] att utveckla innovationer men också för att implementera 

dem. Även här har lärosätena olika förutsättningar och möjligheter. En 

del av detta handlar om att lärosätet har forskare och lärare [...] dessa 

frågor. Forskning i sig kräver resurser och [...] välja forskningsproblem 

fritt och verka inom ramarna för akademisk frihet har staten och 

lärosätena en central roll och ett ansvar i att styra vilka 

forskningsområden som tilldelas medel. 

 

till 

För omställningen till ett hållbart samhälle krävs forskning. Det gäller 

[...] att utveckla innovationer och för att implementera dem.  Här har 

lärosätena olika förutsättningar och möjligheter, exempelvis forskare och 

lärare [...] dessa frågor. Forskning kräver resurser och [...] välja 

forskningsproblem fritt har staten, lärosätena och andra 

samhällsaktörer ett ansvar att främja forskning som bidrar till hållbar 

utveckling.  

#P5-29 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

Anton Berglund/ Gotlands studentkår Rindi föreslår ändring i #stycke-19: 

 

Lärosätena har även en central plats [...] 

 

till 

Lärosätena har en central plats [...] 

#P5-4 

 

Beslut 

att bifalla Anton Berglunds förslag. 
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Anton Berglund/ Gotlands studentkår Rindi föreslår ändring i #stycke-19: 

 

[...] lärosätena en grundsten. Den forskning som bedrivs vid lärosätet kan 

kräva styrning mot att nyttiggöra den är för att få en reell effekt av det 

arbete lärosäten gör. 

 

till 

[...] lärosätena en grundsten.  

#P5-5 

 

Beslut 

att bifalla Anton Berglunds förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår ändring i #stycke-

19: 

 

[...] här är näringsliv, myndigheter och övriga centrala [...] 

 

till 

[...] här är näringsliv, myndigheter, relevanta aktörer i civilsamhället och 

övriga centrala [...] 

#P5-20 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonssons förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår ändring i #stycke-

21: 

 

[...] viktigt att universiteten går före och även i [...] miljö- och 

klimatpåverkan. Lärosätenas kapitalförvaltning ska omfattas av de 

hållbarhetsmål lärosätet anger. 

 

till 

[...] viktigt att universiteten agerar förebild och även i [...] miljö- och 

klimatpåverkan. SFS anser att lärosätena ska identifiera vad inom deras 

organisation som orsakar störst miljö- och klimatpåverkan samt vilka 

hållbarhetssatningar som gör störst nytta. Studentrepresentanter ska 

vara involverade i identifierings- och beslutsprocesserna. 

Koldioxidutsläpp och kapitalförvaltning två aspekter som SFS anser är 

centrala för alla lärosäten  

#P5-22 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonssons förslag. 
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SFS styrelse föreslår ändring i #stycke-22: 
 

[...] verksamhet står för omfattande klimatutsläpp. SFS anser att [...] 

deras organisation som orsakar koldioxidutsläpp och sträva efter att 

minimera dessa.  

 

till 

[...] verksamhet står för betydande negativ miljöpåverkan. SFS anser att 

[...] deras organisation som har betydande negativ miljöpåverkan och 

sträva efter att minimera denna.  

#P5-30 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår ändring i #stycke-

24: 

 

[...] ska bli klimatneutrala. Sverige och däribland [...] 

 

till 

[...] ska bli klimatneutrala. En förutsättning för det är att lärosätena har 

tillräckliga strukturella förutsättningar och resurser för att detta arbete 

ska fungera samt att åtgärder ska implementeras och följas upp. Sverige 

och däribland [...] 

#P5-24 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonssons förslag. 

 

Elis Wibacke/ Stockholms universitets studentkår föreslår att efter sista 

stycket under 5. Lärosätenas egen miljö- och klimatpåverkan ( #stycke-

24 ) lägga till: 

 

Med andra ord är det av största vikt att internationell mobilitet sker men 

på ett hållbart sätt. Lärosäten ska minska sitt flygande kraftigt och ge 

praktiskt och ekonomiskt stöd till studenter som väljer mer hållbara 

färdmedel, som tåg. Lärosäten ska samtidigt ställa högt satta klimat- och 

miljökrav vid olika typer av samarbeten och avtal samt i sin verksamhet 

övergå till vegetarisk mat som norm. Information och tillgänglighet, 

gentemot studenter och andra, ska genomsyra allt hållbarhetsarbete inom 

akademin. 

#P5-7 

 

Beslut 

att avslå Elis Wibackes förslag. 
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Mötespresidiet föreslår att fastställa det framvaskade förslaget. 

#P5-35 

 

Beslut 

att bifalla mötespresidiets förslag. 

 

20. Övriga motioner 

20. 1. Rättvisa tilläggsbidrag 

 

SFS styrelse föreslår att i SFS ställningstagande: En öppen och jämlik 

högskola, i punkt 3.5 efter stycke 3 lägga till följande stycke: 

Studenter som har barn är en grupp som är särskilt utsatta ekonomiskt. 

Det ska därför finnas tillfredsställande system för att studerande 

föräldrar ska kunna få bidrag för att täcka upp de extra kostnader som 

följer av att vara en studerande förälder. Det är viktigt att alla 

studerande föräldrar som har extra kostnader har rätt till 

tilläggsbidraget, oavsett hur familjesituationen i övrigt ser ut. Andra 

omständigheter, som till exempel var barnet är folkbokfört, ska inte heller 

påverka möjligheten att få bidraget. 

#20-1-ovrig-motion-rattvisa-tillaggsbidrag-2 

 

Beslut 

att bifalla SFS styrelses förslag. 

 

20. 2. Uppdragsutbildningar och studentkårerna 

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår att SFS styrelse får i uppdrag 

att utreda hur studenterna vid uppdragsutbildningar kan företrädas av 

studentkårerna. 

#20-2-ovrig-motion-uppdragsutbildningar-och-studentkarerna-1 

 

Beslut 

att bifalla Anna Larssons förslag. 

 

Anna Larsson/ Umeå studentkår föreslår att SFS styrelse får i uppdrag 

att utveckla SFS ställningstagande kring uppdragsutbildningar. 

#20-2-ovrig-motion-uppdragsutbildningar-och-studentkarerna-2 

 

Beslut 

att bifalla Anna Larssons förslag. 

 

Assently: 1e8037287d27cee14d16ac40aac746eb03bb0871c71f5e0dc3048d5451d6749d5a04a54c3dc71462b2edb3e5bc48e3b24d68f5da77aa0a5f8e878ccc6155d362



Sida 43 av 45 

 

20. 3. Hållbarhet inom SFS kansli 

Inga yrkanden att hantera. 

 

20. 4. Återhämtning 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår att 

konsekvensändra numreringen av rubrikerna under kapitel 3 i SFS 

Ställningstagande: En öppen och jämlik högskola. 

#20-4-ovrig-motion-aterhamtning-2 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonsson förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår att i SFS 

Ställningstagande: En öppen och jämlik högskola lägga till följande 

paragraf under ny 3.5 Återhämtning. 

"Återhämtning är en väsentlig förutsättning för en hållbar arbetsmiljö för 

studenter, precis som för alla människor. Arbetsbelastning är en av 

många faktorer som styr behovet av återhämtning. En person som inte får 

tillräckligt med återhämtning löper risk att drabbas av ihållande trötthet, 

vilket på sikt kan leda till utmattning. SFS anser att studenter ska ha 

goda möjligheter till ändamålsenlig återhämtning under sin studiegång, 

dels genom lärosätenas planering av utbildningens utförande och dels 

genom en längre period av återhämtning.” 

#20-4-ovrig-motion-aterhamtning-5 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonsson förslag. 

 

Viktor Hrannar Jonsson/ Lunds Naturvetarkår föreslår att ålägga SFS 

styrelse 21/22 att vidare undersöka frågan om studenternas återhämtning 

och lägga fram förslag på åsiktsutveckling. 

#20-4-ovrig-motion-aterhamtning-7 

 

Beslut 

att bifalla Viktor Hrannar Jonsson förslag. 

 

20. 5. Utredning av Presidiebostäder 

Inga yrkanden att hantera. 

 

20. 6. Boendefrågan för presidiet 
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Johannes Stedt/ Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk 

fakultet - Linköpings universitet Föreslår att styrelsen uppdras 

undersöka och redovisa till medlemskårerna hur långsiktiga 

boendealternativ för presidiet skulle kunna se ut samt vad dessa skulle 

medföra för kostnad. 

#20-6-ovrig-motion-boendefragan-for-presidiet-1 

 

Beslut 

att avslå Johannes Stedt förslag. 

 

Johannes Stedt/ Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk 

fakultet - Linköpings universitet Föreslår att styrelsen uppdras 

undersöka och redovisa till medlemskårerna hur styrelsens verksamhet 

skulle påverkas av ett presidie ej fast bosatt i Stockholm. 

#20-6-ovrig-motion-boendefragan-for-presidiet-2 

 

Beslut 

att avslå Johannes Stedt förslag. 

 

20. 7. Inför en arbetsordning för valberedning och val 

 

SFS valberedning föreslår att ålägga valberedningen 21/22 att lägga fram 

ett förslag på en arbetsordning för val och valberedningen till näst 

SFSFUM. 

#20-7-ovrig-motion-infor-en-arbetsordning-for-valberedning-och-val-1 

 

Beslut 

att bifalla SFS valberednings förslag. 

 

Sebastian Spogardh/ Studentkåren i Borås föreslår ålägga valberedningen 

21/22 att lägga fram ett förslag på en valprocess för val och 

valberedningen till näst SFSFUM. 

#20-7-ovrig-motion-infor-en-arbetsordning-for-valberedning-och-val-2 

 

Beslut 

att avslå Sebastian Spogardh förslag. 

 

20. 8. Övrig motion: Inför ett valutskott 

 

SFS valberedning föreslår att ålägga valberedningen 21/22 att lägga fram 

ett förslag, om att inrätta ett valutskott, till nästkommande SFSFUM 

#20-8-ovrig-motion-infor-ett-valutskott-1 
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Beslut 

att avslå SFS valberednings förslag. 

 

21. Mötets avslutande 
 

Mötespresidiet lämnade över till Simon Edström att avsluta mötet. Simon 

Edström uppdrog då till Linn Svärd att avsluta mötet.  

SFSFUM 2021 avslutades den 24 april kl. 16.42. 
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SFSFUM 2021 Schema

Asynkront torsdag 15 april 08:00 Öppnas för yrkande och diskussion för ärende 1-13 (och alla andra punkter öppnas för yrkanden)
Asynkront fredag 16 april 08:00 Voteringen öppnar för ärende 1-13
Asynkront lördag 17 april 16:00 Voteringen stänger för ärende 1-13
Asynkront måndag 19 april 12:00 Nomineringsstopp för ärende 14.1-14.5

Synkront måndag 19 april 13:00-17:00 Invigning, kort genomgång av avklarade ärenden, ärende 14.1-14.5

Synkront fredag 23 april 09:00-17:00
09:00-12:00 Parallella åsiktsforum
12:00-13:00 Lunch
13:00-17:00 Plenum

Synkront lördag 24 april 09:00-17:00
09:00-12:00 Plenum
12:00-13:00 Lunch
13:00-17:00 Plenum

Synkront söndag 25 april 09:00-12:00 Reservtid

Del 1
1 Ordförande förklarar mötet öppnat
2 Justering av röstlängden
3 Val av mötesordförande
4 Val av mötessekreterare
5 Val av justeringspersoner
6 Mötets behöriga utlysande
7 Fastställande av föredragningslista
8 Fullmäktiges arbetsordning
9 Val av funktionärer
10 Medlemsärenden
11 Rapporter
12 Interpellationer
13 Berättelser
13.1 Verksamhetsberättelse
13.2 Årsredovisning
13.3 Revisionsberättelse
13.4 Ekonomisk revisionsberättelse
13.5 Fastställande av resultat- och balansräkning
13.6 Ansvarsfrihet

Del 2
14 Valärenden
14.1 Val av ordförande
14.2 Val av vice ordförande
14.3 Val av styrelse
14.4 Val av verksamhetsrevisorer
14.5 Val av auktoriserad revisor

Del 3
14.6 Val av valberedning
15 Proposition 1: SFS verksamhetsplan 21/22
16 Proposition 2: Budget och medlemsavgift 21/22
17 Proposition 3: Tillägg i principprogrammet om utgångspunkt för påverkansarbete
18 Proposition 4: Åsiktsutveckling inom forskarutbildningsfrågor
19 Proposition 5: SFS ställningstagande: Den hållbara akademin
20 Övriga motioner
21 Mötets avslutande
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Bilaga 2 

 

Medlemskårer Mandat  

Blekinge studentkår 4 

Chalmers Studentkår 14 

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 5 

Corpus medicum 4 

Dalarna studentkår 8 

Gotlands studentkår Rindi 4 

Göta studentkår 20 

Halmstad Studentkår 7 

Humanistiska och teologiska Studkåren vid LU 5 

Jönköpings studentkår 10 

Karlstad Studentkår 11 

Konstkåren 3 

Kristianstad studentkår 8 

Linnékåren 18 

Luleå studentkår 9 

Lunds Doktorandkår 2 

Lunds Naturvetarkår 3 

Malmö Odontologiska studentkår 1 

Naprapathögskolans studentkår 1 

Salhgrenska akademins studentkår 7 

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 8 

Stockholms universitets studentkår 32 

Studentkåren DISK 3 

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet - LiU 11 

Studentkåren i Borås 8 

Studentkåren i Skövde 5 

Studentkåren i Östersund 4 

Studentkåren Malmö 15 

Studentkåren vid Högskolan Väst 7 

SöderS - Södertörns högskolas studentkår 9 

Tekniska högskolans studentkår 20 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 9 

Ultuna studentkår 3 

Umeå naturvetar- och teknologkår 5 

Umeå studentkår 13 

Uppsala teknolog- och naturvetarkår 8 

Uppsala studentkår 17 

Örebro studentkår 13 

Totalt 334 
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 Bilaga 3 

 

 
Handläggare: Linn Svärd      Datum: 2021-03-29 Dnr: 0413-3/2021 

1 

Föredragningslista 

Fullmäktigesammanträde 2021 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

2. Justering av röstlängden 

3. Val av mötesordförande 

4. Val av mötessekreterare 

5. Val av justeringspersoner 

6. Mötets behöriga utlysande 

7. Fastställande av föredragningslista 

8. Fullmäktiges arbetsordning 

9. Val av funktionärer 

10.  Medlemsärenden 

  10.1 Inträde av Studentkåren i Sundsvall 

       10.2 Inträde av Malmö doktorandkår 

            10.3 Inträde av Newmaninstitutets studentkår 

11.  Rapporter 

12.  Interpellationer 

13.  Berättelser 

  13.1 Verksamhetsberättelse 

  13.2 Årsredovisning 

  13.3 Revisionsberättelse 

  13.4 Ekonomisk revisionsberättelse 
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  2 

  13.5 Fastställande av resultat- och balansräkning 

  13.6 Ansvarsfrihet 

14.  Valärenden 

  14.1 Val av ordförande 

  14.2 Val av vice ordförande 

  14.3 Val av styrelse 

  14.4 Val av verksamhetsrevisorer 

  14.5 Val av auktoriserad revisor 

  14.6 Val av valberedning 

15.  Proposition 1: SFS verksamhetsplan 21/22 

16.  Proposition 2: Budget och medlemsavgift 21/22 

17.  Proposition 3: Tillägg i principprogrammet om utgångspunkt för 

påverkansarbete 

18.  Proposition 4: Åsiktsutveckling inom forskarutbildningsfrågor 

19.  Proposition 5: SFS ställningstagande: Den hållbara akademin 

20.  Övriga motioner 

21.  Mötets avslutande 
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2021-06-08 06:58:16 All parties have signed, certificate generated
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