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Åtgärder för en åtkomlig åsiktsstruktur

Proposition 3

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår SFS fullmäktige

att i SFS Stadga ändra 11 kap. “Ändring av styrdokument” till “Styrdokument”

att i SFS Stadgar, 11 kap, lägga till 2 § Dokumenthierarki och konsekvensändra

numrering med följande text:

mom 1. Dokument som fullmäktige beslutar om ordnas enligt

nedanstående hierarki:

1. Stadga

Stadgan är SFS interna ramverk som reglerar verksamheten.

2. Åsiktsprogram

Åsiktsprogrammet är SFS ideologiska och politiska plattform.

Programmet ska revideras var tredje år.

3. Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget är de primärt styrande dokumenten

för den löpande verksamheten.

4. Direktiv

Direktiv är ett uppdrag till styrelse, revisorer eller valberedning.

mom 2. Övriga styrdokument placeras under ovanstående hierarki.

mom 3. Dokument beslutade av styrelsen ordnas enligt nedanstående

hierarki:

1. Policy

Policydokument anger SFS organisatoriska strävanden och

värderingar.

2. Arbetsordning

Arbetsordningar fastställer organisationens enheters uppdrag och

arbete.

1



3. Instruktion

Instruktioner konkretiserar policiers strävande för den praktiska

verksamheten. Styrelsen kan i särskilda fall delegera

instruktioner.

att i SFS Stadga 8 kap. 1 § mom 3. stryka meningen “Styrelsen får delegera till

gruppen själv att skapa sin egen arbetsordning som styrelsen anser det som

mest lämpligt.

att i SFS Stadga 11 kap. 2 § mom. 1 ändra meningen “Styrelsen får göra

redaktionella ändringar i de dokument fullmäktige antar.” till “Styrelsen får efter

samråd med verksamhetsrevisorerna göra redaktionella ändringar i de dokument

fullmäktige antar”

att i SFS Stadga 11 kap. 2 § stryka mom 2: “Sådana ändringar måste godkännas av

revisorerna och ska redovisas för medlemskårerna”

att uppdra styrelsen att verkställa förändringarna i åsiktsstrukturen.
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Följebrev

SFS åsiktsdokument upplevs av många studentkårer som onödigt svåra att förstå och

hitta i. Problemen har ofta kretsat kring var viss politik hör hemma (exempelvis om det

är i principprogrammet, ett ställningstagande eller kanske ett uttalande) men även om

hur beslutshierarkin ser ut och vilka dokument som beslutas om var.

Styrelsen fick därför i uppdrag att fortsätta förenkla SFS åsiktsstruktur. Årets styrelse

har identifierat behovet av ett tillägg i stadgan för att ange dokumenthierarkin, det vill

säga hur dokumenten förhåller sig till varandra, hur åsikter bör prioriteras samt kort

om vad dokumenttypen innehåller. Förslaget har tagit befintliga skrivelser i beaktning

och tilläggen är utformade utan upprepning.

De olika dokumenten är för SFS mycket viktiga som grund för att kunna omvandla och

genomföra faktisk politik. Det är därför av yttersta vikt att vi har en struktur för

politiken som är öppen, förståelig och aktuell. Styrelsen föreslår fullmäktige att ett

enskilt åsiktsdokument tas fram och som blir en ihopslagning av nuvarande

ställningstaganden och principprogram; att principer och politiken samlas för ett

tydligare ändamål. Vi föreslår samtidigt en treårscykel för revidering av dokumentet för

att säkerställa att våra åsikter har en stark grund i de politiska samtalen. Styrelsens

vision med detta är en utökad möjlighet för medlemskårernas påverkan på SFS åsikter

och ska förhoppningsvis bidra till mer gemensamma processer. Det är även styrelsens

ambition att hopslagningen av principprogram och ställningstaganden ska leda till att

medlemskårer, enskilda studenter samt andra organisationer enklare ska kunna ta del

av SFS politik och principer.

Om fullmäktige bifaller propositionen kommer styrelsen påbörja ett större arbete med

att realisera beslutet inför nästa års fullmäktige. Tills dess kommer de nuvarande

dokumenten att gälla.

Styrelsens arbetsgrupp för genomsyn av åsiktsstrukturen noterade en stor vikt av att

även förtydliga och stipulera dokument som beslutas om av andra organ än fullmäktige.

I förslaget återfinns därför även en dokumenthierarki för beslut fattade av styrelsen där

vi förtydligar vad en policy, arbetsordning och struktur är och hur de hanteras.

I förslaget lämnar styrelsen även förslag på förtydliganden kring

verksamhetsrevisorernas delaktighet i revidering av styrdokument och ett tydligare

ansvar hos styrelsen vad gäller arbetsgrupper, nätverk och kommittér.
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