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#P6-4
Bakgrund

Studentkåren Malmö betraktar medlemskapet och medlemsavgiftens fastställande som

två separata beslut, och anser därmed att dessa beslut kräver två att-satser.

Förslag

Föreslår att lägga till en ytterligare att-sats för beslut:

att fastställa SFS medlemsavgift till Scholars at Risk 0 kr för verksamhetsåret 2022/23

Motionär

Studentkåren Malmö

Styrelsens motionssvar

Styrelsen anser att detta är en fråga inom den konkretiserade budgeten likt, i enlighet

med hur SFS hanterar frågor om medlemsavgifter till andra organisationer SFS är med

i. Styrelsen anser därför att beslutet om att besluta om medlemsavgiften därmed ligger

hos nästkommande styrelse och att skrivelsen i följebrevet angående medlemsavgiften

främst är riktat till dem. Styrelsen medger dock att detta kunde ha varit tydligare

uttryckt.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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Förslag på ändring i följebrev
Styrelsen väljer att inte rekommendera avslag eller bifall på yrkanden i följebreven.

Följebrev har ingen beslutsroll utan är till för att informera om bakgrunden för förslaget.

Ifall medlemskårerna önskar att deras intention blir ett bindande beslut så

rekommenderar styrelsen att ombuden omvandlar tilläggen till att-satser som ej berör

följebrevet.
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#P6-1
Bakgrund

I propositionens följebrev anges att ett medlemskap skulle bidra till att stärka SFS

legitimitet i frågor. Studentkåren Malmö anser att den nuvarande formuleringen lägger

för stor vikt vid symbolpolitik och SFS egna vinning, istället för att fokusera på de

värderingar som ska konsolideras genom medlemskapet. Med vår omformulering vill vi

understryka vikten av solidaritet inom den globala studentrörelsen.

Förslag

Föreslår att i följebrevets tredje stycke ersätta tredje och fjärde mening med "Ett

medlemskap i Scholars at Risk blir ett symboliskt sätt att stötta Scholars at Risk, och

visa solidaritet med lärosäten globalt. Då Komit redan interagerar med SAR skulle ett

medlemskap vidare befästa SFS ställningstagande för akademiska värderingar."

Styrelsens svar

Styrelsen tar ingen ställning till denna ändring i följebrevet utan refererar till tidigare

text om följebrevens roll i motionerna. Styrelsen har inget emot den ändring som

föreslås.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att att anse motionen besvarad.

3



#P6-2
Bakgrund
Studentkåren Malmö anser att det är legitimt för SFS att inte betala någon

medlemsavgift i dagsläget med hänsyn till styrelsens motivering till detta, men önskar

en starkare förpliktelse att senare stödja SAR även ekonomiskt för att underbygga det

symboliska medlemskapet handlingskraftigt.

Förslag
Föreslår att ersätta fjärde styckets andra och tredje mening med “I nuläget föreslås att

SFS deltagande primärt är symboliskt, men att bidragande avgift till SAR inte är

uteslutet längre fram.”

Styrelsens svar

Styrelsen tar ingen ställning till denna ändring i följebrevet utan refererar till tidigare

text om följebrevens roll i motionerna. Styrelsen tar i sin konkretiserade budget ett

beslut angående medlemsavgiften. Information angående medlemsavgift är med i

följetexten då propositionen föreslogs efter att budgeten var beredd. En eventuell avgift

till SAR hade därmed inte planerats.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att att anse motionen besvarad.
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#P6-5
Bakgrund

Som en del i SFS symboliska medlemskap i Scholars at Risk anser vi att SFS bör betala

en solidarisk medlemsavgift till Scholars at Risk. Detta för att visa stöd för

organisationen och dess verksamhet, inte bara symboliskt utan också praktiskt. SFS har

pengar och därför ser vi ingen anledning att inte betala en solidarisk medlemsavgift.

Förslag

att SFS ska betala en solidarisk medlemsavgift för att visa stöd till Scholars at risk.

att ändra från “Givet att SFS deltagande primärt är symboliskt och att förslaget

presenteras sent i processen inför SFSFUM 2022 föreslår styrelsen att ingen avgift

betalas under verksamhetsåret 2022/23. Därtill rekommenderas att avgiften kvarstår

vid en låg summa efterkommande verksamhetsår.” till “För att visa solidaritet kommer

SFS betala en medlemsavgift på 5000 kr verksamhetsåret 2022/2023. Därefter

rekommenderas avgiften läggas på mellan 5000 och 10 000 kr.

Motionär

Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet, Lunds Naturvetarkår, Humanistiska och

teologiska studentkåren, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Studentkåren för

utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings Universitet

Styrelsens svar

Styrelsen tar ingen ställning till denna ändring i följebrevet utan refererar till tidigare

text om följebrevens roll i motionerna. Styrelsen tar i sin konkretiserade budget ett

beslut angående medlemsavgiften. Styrelsen föreslår därför till styrelsen för

uppkommande verksamhetsår att sätta medlemsavgiften på noll kronor. Styrelsen

medger dock att dess formulering kunde varit tydligare på denna punkten.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att att anse motionen besvarad.
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#P6-6
Bakgrund

I följebrevet nämns det att SFS vill betala in en låg medlemsavgift kommande

verksamhetsår. Vi vill försäkra oss om att denna medlemsavgiften inte påverkar

kårernas medlemsavgift i SFS. Detta innebär att medlemsavgiften inte ska höjas för att

betala medlemsavgift i Scholars at Risk, och att den inte heller ska hindras från att

sänkas av samma anledning. Därför vill vi göra ett tillägg i följebrevet som förtydligar

detta.

Förslag

Föreslår att i följebrevets näst sista stycke, efter meningen “Därtill rekommenderas att

avgiften kvarstår vid en låg summa efterkommande verksamhetsår.” göra följande

tillägg: “Denna avgift ska inte påverka medlemskårernas avgift för medlemskap i SFS.”

Motionär

Blekinge studentkår, Dalarnas studentkår, Halmstad studentkår, Gotlands studentkår

Rindi, Studentkåren i Skövde, Studentkåren i Östersund, Studentkåren vid Högskolan

Väst, Kristianstad studentkår och Studentkåren i Sundsvall.

Styrelsens svar

Styrelsen anser att avgiften kommer inte att påverka medlemskårernas avgift då

avgiften har ingen direkt koppling till SFS avgifter SFS betalar till andra

organisationer.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att att anse motionen besvarad.
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