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SFS hållbara verksamhet
Denna policy anger SFS organisatoriska strävanden och värderingar och utgår från
organisationens grundläggande demokratiska principer, angivna i stadgan 1 kap. 2 §
Värderingar. Utifrån denna policy konkretiseras SFS verksamhet genom arbetsordning
och instruktioner.
SFS ska vara inkluderande och välkomnande för de som väljer att engagera sig samt
möter organisationen. Förhållningssättet ska genomsyra den dagliga verksamheten.
SFS verksamhet utgörs till stor del av individer som engagerar sig ideellt. Det är av stor
vikt att de som väljer att engagera sig känner att engagemanget har ett värde och att
den insats som görs bidrar till en känsla av nytta och tillhörighet.
Det finns flera aspekter som behöver beaktas för att tillgodose en hållbar verksamhet.
Dessa aspekter inkluderar bland annat en finansiellt hållbar organisation där medlen
används varsamt och med eftertanke. I varje situation behöver de olika perspektiven
beaktas, dels för organisationens bästa och dels för en hållbar situation för den
engagerade.

Engagerade
SFS ska vara en organisation som värnar om och stärker de som väljer att engagera sig i
verksamheten. Det är viktigt att engagemanget är berikande, utvecklande och lärande
för individen och att den som engagerar sig ser nyttan av sitt engagemang. De
engagerade ska förvalta uppdraget på ett seriöst och förtroendeingivande sätt. Det
inkluderar interna och externa sammanhang. Eventuella kostnader som uppdraget
medför, såsom resor och deltagaravgifter, bör bekostas av SFS. I avväganden om
kostnader behöver även andra aspekter beaktas, såsom miljöpåverkan och arbetsmiljö.
Verksamheten ska präglas av ett inkluderande och hållbart ledarskap inom samtliga av
verksamhetens enheter och nivåer. Det ska finnas ett ansvarstagande hos ledaren vad
gäller kunskapsutjämning och god kommunikation inom gruppen. Det ska även finnas
förståelse för den engagerades förutsättningar och uppgifter i SFS verksamhet. SFS ska
ha en kultur som kännetecknas av öppenhet och delaktighet i engagemanget.
I uppdraget som presidial ska ledarskap- och kompetensutveckling vara prioriterat. SFS
presidium ska ges goda förutsättningar för att leda verksamheten. Presidiet ska agera
med gott föredöme och utgöra en källa för inspiration gentemot organisationens
engagerade. Det är även av stor vikt att det finns processer för att garantera kontinuitet
mellan verksamhetsår.
Studenters inflytande över sin studietid och sin utbildning är en viktig faktor ur såväl
demokrati- som kvalitetssynpunkt. SFS har i uppdrag att nominera och tillsätta
studentrepresentanter på nationell nivå. I egenskap av studentrepresentant
representeras samtliga studenter i Sverige i enlighet med det aktuella uppdraget. Vid
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tillsättande av studentrepresentanter ska faktorer som kompetens, erfarenhet och
lämplighet för uppdraget beaktas. SFS ska eftersträva mångfald och bred representation
i tillsättandet av studentrepresentanter. Därtill ska aktiva studenter prioriteras.

Ekonomi
Organisationen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi med en årsomsättning i
eget kapital. Investering ska göras med försiktighet och med etiska- och miljömässiga
överväganden. SFS ska enbart ingå avtal och samarbeta med organisationer eller
företag som är i linje med SFS värdegrund eller styrande dokument. SFS ska inte ingå
avtal eller samarbeta med organisationer och företag som arbetar med, eller har
koppling till, spel-, vapen-, tobak-, drog- eller pornografi-industrier.

Politisk påverkan
SFS syfte är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata medlemskårernas och
studenternas intresse. Det demokratiska samhället är en förutsättning för gott
studentinflytande och för studenters trygghet. SFS är oberoende i sin åsiktsbildning och
åsiktsutövning i påverkansarbetet på den nationella och internationella arenan. SFS ska
vara en förtroendeingivande och seriös aktör som utgör den kunniga studentrösten. SFS
ska vara en transparent organisation där utomstående har insyn och förståelse om oss,
på samma sätt ska SFS ha förståelse för andra.
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