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Välkommen!

Vårens medlemsmöte i Stockholm hos Tekniska högskolans studentkår 
och Försvarshögskolans studentkår kommer att förbereda oss inför 
vårens fullmäktigesammanträde. Fokus kommer att ligga på styrelsens 
propositioner och vi ser fram emot att få möjlighet att träffas och diskutera 
inför  motionsskrivandet. 

Under medlemsmötet avser vi att ha konstruktiva samtal och diskussioner 
där den mångfald av perspektiv som återfinns bland Sveriges studentkårer 
får komma fram. För många deltagare är det första gången på ett SFS 
medlemsmöte och det är viktigt att vi säkerställer och tydliggör att alla 
har möjlighet att göra sin röst hörd. För att det ska bli ett så bra möte som 
möjligt behöver vi därför alla hjälpas åt att skapa en inkluderande och trygg 
mötesplats. 

Ett bra möte skapar vi gemensamt. Så undrar du något, eller kanske bara 
vill få en sak förtydligad, passa då på att fråga en styrelseledamot eller 
funktionär. Troligen är du inte den första att undra om samma sak.

Styrelsen 2022/23

SFS styrelse 2022/2023
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Medlemsmötets syfte 
och form
Sveriges förenade studentkårers medlemsmöte sammanträder fyra gånger 
per år, fysiskt sammanträde sker två gånger per år samt två gånger per 
termin i digital form.

Vårens medlemsmöte syftar till att förankra och stämma av inför SFSFUM. 
Det ska vid varje medlemsmöte ges utrymme för värdkåren att berätta om 
sin verksamhet och belysa aktuella frågor för dem.

Jämlikt och inkluderande  
deltagande 
För att skapa ett positivt och jämlikt samtalsklimat bör du använda dig av 
följande främjartekniker under mötet:

Synliggörande: Se varandra och varandras idéer. Alla ska vara med på lika 
villkor. 

Upphöjande: Lyft fram varandras prestationer. Det ska inte vara förbjudet 
att skämta med varandra, en måste bara se upp så att inte skämten blir ett 
sätt att trycka till varandra. 

Framhållande av information: Sträva efter att alla får all relevant 
information för att kunna delta. Alla har samma ansvar för att sprida 
informationen vidare. Information är makt – den som blir utan relevant 
information får minskat inflytande. 

Hänsynstagande: Ta hänsyn till varje deltagares livssituation och allas olika 
förutsättningar och möjligheter. 

Avlastning: Avlastning handlar om att säga nej i tid samt att acceptera ett 
nej från andra. Att vara ute i god tid är att redan från början fördela uppgifter 
utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. 
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Praktisk information
Lokaler för mötet

Medlemsmötet kommer att vara uppdelat mellan olika lokaler. Under 
tisdagen den 7 februari kommer vi att vara i Tekniska högskolans 
studentkårs kårhus Nymble på Drottning Kristinas väg 19. Vi kommer att 
använda Nya Matsalen som mötesrum vilket är en stort rum med scen. Nya 
Matsalen och Gröten där vi kommer att inta vår lunch finns på våning 2. 
Om ni önskar hjälp att hitta finns det en reception (KårX) på våning 1 som 
är bemannad och vi kommer att ha SFS-rollups vid lokalen för att hjälpa dig 
att hitta rätt. 

På onsdagen den 8 februari kommer vi besöka Försvarshögskolans 
studentkår och att vara på Försvarshögskolan som ligger på Drottning 
Kristinas väg 37. Här har vi tillgång till både föreläsningssal och grupprum. 
Vi börjar i Sverigesalen som ligger en trappa upp från entrén. På samma 
våning har vi även tillgång till grupprum vid behov.

Hitta till mötet

Både Nymble och Försvarshögskolan ligger på Drottning Kristinas väg. 
Närmaste tunnelbanestation är Tekniska Högskolan varifrån det är ca 250 
meter till Nymble. Tekniska Högskolan ligger på tunnelbanans röda linje.

Det är sedan ca 200 meter mellan Nymble och Försvarshögskolan.

För att hitta till vår lunchlokal i Nymble där vi inleder medlemsmötet, är det 
enklast att gå till ingången Drottning kristinas väg 19, det är andra ingången 
i huset från tunnelbanan. Följ korridoren som du kommer in i och ta första 
trappan upp så kommer du direkt till Gröten där vi ska äta lunch.

Subjektifiering: Att möta andra människor som subjekt. Att lita på att 
alla tar ansvar för att kommunicera sina känslor och önskemål tydligt och 
därför utgå från att det som sägs är det som finns. 

Bejakande: Målsättningen i en grupp måste vara att ha ett så öppet 
idéklimat som möjligt. Bejaka varandras idéer och förslag. 
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Hotell 

Det hotell som vi har bokat in oss på heter Elite hotel Arcadia och ligger på 
Körsbärsvägen 1. Från hotellet till medlemsmötet är det ca 750 meter att 
gå både till Nymble och Försvarshögskolan. Vi kommer att dela rum två och 
två, ni tilldelas rumskompis av SFS kansli (efter önskemål i anmälan).

Lokaler

Vi kommer på Kungliga Tekniska Högskolan att husera i Nya Matsalen för 
medlemsmötet, i hjärtat på Nymble. Vi har även tillgång till andra rum för att 
kunna dela upp oss i diskussionsgrupper.

På Försvarshögskolan kommer vi att samlas i Sverigesalen som ligger en 
våning upp från entrén, även här har vi tillgång till mindre grupprum vid 
behov.

Måltider

Lunchen på tisdagen kommer vi att äta i Nymbles restaurang, vi har fått 
salen Gröten där vi kan äta lunch separat. 

Lunchen på onsdagen kommer vi att äta på restaurang Syster O Bror, 
Drottning Kristinas väg 24.

Kvällsaktivitet

Vi kommer att äta gemensam middag i Nya Matsalen i Nymble. Efter 
middagen kommer vi att gå till Försvarshögskolans pub Mässen, som ligger 
i den gamla delen av Försvarshögskolan.

Förberedelser

Vi önskar att ni läser igenom programmet nedan. Till passet om frågor till 
styrelsen och presidiet önskar vi att ni inför mötet funderar och skickar 
in frågor som ni har till presidiet. Frågor ska skickas till Diana Thoor Kalén 
senast den 6 februari. 

I och med rundvandringen på Försvarshögskolan, som är försvarsklassad, 
behöver alla ta med sig en giltig fotolegitimation. 

Under onsdagens diskussionspass önskar vi att ni förbereder er genom att 
fundera kring vilka motioner ni vill skicka in till SFSFUM. Här har ni möjlighet 
att börja diskutera era förslag. Skriv in förslag och diskussionsämnen i 
padleten som finns länkad under programpunkten.
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Kartor

Kartan nedan visar väg från Hotel Arcadia (B) till både Nymble (A) och 
Försvarshögskolan (C ). Närmaste tunnelbanestation heter Tekniska 
högskolan och kan ses längst ner under den blå linjen. 

För att öppna vägbeskrivningen i Google Maps kan du följa länken här. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SsmdLh6aS521XXG1WnM87sLzan-oytI&ll=59.3482850909339%2C18.067880000000006&z=16
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Karta över våning 1 och 2 på Nymble. Vi kommer att vara på våning 2 i 
Gröten och använda Nya Matsalen till mötesrum.
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Schema

Tisdag 7 februari

12.00 - 13.00 Lunch i Nymble, lokalen Gröten

13.00 - 13.45 Välkomna till medlemsmöte och KTH
SFS presidium, Tekniska högskolans studentkårs ordförande och KTHs prorektor 
hälsar välkomna till vårens medlemsmöte. Vi presenterar oss för varandra.

13:45 - 14:15 Vad har SFS gjort hittills under verksamhetsåret 2022/23
SFS presidium presenterar.

14.15 - 14:30 Frågestund till SFS presidium och styrelse
Som ett komplement till att skicka in en interpellation till SFSFUM så erbjuds här 
möjligheten att ställa frågor direkt till SFS presidium och styrelse. Förbered frågor och 
skicka gärna in dem till diana.thoor-kalen@sfs.se senast 6 februari.

14:30 - 15:00 Rundvandring på KTH

15:00 - 15:15 Fika

15.15 - 15.45 Nomineringsanmodan och kravprofiler
Valberedningen presenterar kravprofilerna och medlemskårerna kommer ha 
möjlighet att ge sista input på dessa innan de fastställs. 

15:45 - 16:15 Motionsskola
Föreslaget mötespresidium instruerar vad som är viktigt att veta inför SFS 
fullmäktigesammanträde, som mötesformalia och motionsskrivande. Du som deltar 
behöver inte förbereda dig och sessionen riktar sig främst till dig som ska delta på 
SFSFUM den 5-7 maj i Eskilstuna. Ifall du är nyfiken på hur materialet inför tidigare års 
SFSFUM såg ut finns det på SFS hemsida, i sektionern för dokument. Ifall du vill ta del 
av äldre dokument hjälper vi på SFS kansli gärna med det. 

16:15 - 16.25 Paus

16:25 - 17.00 Proposition 1: SFS verksamhetsplan
Under dessa 45 minuter kommer styrelsen att presentera deras förslag på 
verksamhetsplan! Det finns även tid för frågor och diskussion. Läs mer om 
proposition 1 på sida 10 i det här häftet. 

17:00 - 17.30 Fortsättning proposition 1: Individuell studieplan (ISP)
Linnea Carlsson, SFS-DK:s ordförande kommer att gå igenom varför Individuell 
studieplan är en aktuell fråga och varför den är föreslagen att ingå i SFS 
verksamhetsplan under 2024.

18.30 Middag i Nymble, Nya matsalen
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Onsdag 8 februari

09.00 - 09:30 Välkommen till Försvarshögskolan
Försvarshögskolans studentkårs ordförande, prorektor och vicerektor hälsar 
välkomna

09:30 - 09:55 SFS ekonomi
SFS har under verksamhetsåret 2022/23 två uppdrag som berör SFS ekonomi. Det 
ena avser en transparent budgetprocess, det andra är tvådelat och har följande 
ambitioner:
• SFS ska verka för att organisationen har en mer hållbar och långsiktig ekonomi.
• SFS ska ta fram en struktur som anger hur SFS kapital placeras och används.
Styrelsen ger en översiktlig presentation av SFS ekonomiska situation, och 
kommentera utfallet för föregående verksamhetsår (2021/22). Bokslutet går att läsa 
genom följande länk.

09:55 - 10:25 Proposition 2: Budget och medlemsavgift
Mer info kommer att skickas ut inom kort. 

10.25 - 10.40 Fika

10.40 - 11.30 Diskussionpass - motioner
Har ni funderat över vad ni vill motionera om? Här finns möjlighet att diskutera och 
redan nu forma era motioner för att få ett brett stöd. Skriv gärna kort i denna padlet 
vad era motioner kommer att handla om för att kunna dela upp i grupper.

11.30 - 12.00 Försvarshögskolans studentkår
Försvarshögskolans studentkårs ordförande Rasmus Lindstedt berättar om FHS 
verksamhet och om hur de har arbetat med medlemsrekrytering samt rekrytering av 
förtroendevalda och studentrepresentanter. 

12:00 - 13:00 Lunch

13.00 - 13.30 Rundvandring på Förvarshögskolan

13.30 - 14.15 Proposition 3: Stadga
Styrelsen föreslår att revidera stadgan. Detta görs efter diskussion på styrelsens 
möte den 20-22 januari. I de senaste revisionberättelserna finns förslag på ändringar, 
likaså i utvärdering från SFSFUM om vilka revideringar som bör ske för ett bättre 
fullmäktigessamanträde. Även ni medlemskårer har lyft förslag, vilka förändringar 
skulle ni vilja se i SFS stadga? 

14.15 - 15.00 Proposition 4: Åsiktsprogram
Ett uppdrag från SFSFUM 2022 är att styrelsen ska bereda ett nytt dokument 
benämnt Åsiktsprogram. Detta dokument ska samla SFS åsiktsdokument benämnt 
Principprogram och Ställningstagande. I denna session kommer styrelsens förslag 
på sammanslagning och ändringar presenteras. Mathilda Fredriksson, politisk 
sekreterare på SFS kansli, är med och presenterar.

15.00 - 15.15 Avslutning

15.15 Fika och hej då

https://sfs.se/wp-content/uploads/2022/11/2h-O44-42_2223-Rapport-info%CC%88r-bokslut-2021_22.pdf
https://padlet.com/Sveriges_Forenade_Studentkarer/rxg47up3jlhwsayt
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Om proposition 1:
SFS verksamhetsplan
Enligt SFS stadga är verksamhetsplanen ett av de primärt styrande 
dokumenten för den löpande verksamheten. Verksamhetsplanens 
innehåll utgör en grund för verksamheten och arbetet planeras utifrån 
det. Dess innehåll tar sig även i uttryck i hur organisationen förbrukar sina 
medel och vad de förtroendevalda tar upp i möten med andra aktörer i 
högskolesektorn.

Nuvarande verksamhetsplan har följande komponenter:

Politisk fokusfråga
Den politiska fokusfrågan är ett arbete av extern karaktär med inriktning 
på politik och påverkan som sträcker sig över längre tid. Att påverka och 
uppnå förändring tar tid och därför finns det behov av att ha ett långsiktigt 
perspektiv.

Den nuvarande politiska fokusfrågan är Förutsättningar för 
hög utbildningskvalitet och innehåller två inriktningar: Stoppa 
underfinansieringen av högre utbildning, och Bättre förutsättningar 
för högskolepedagogisk verksamhet. Nuvarande fokusfråga antogs av 
fullmäktige år 2021. Frågan löper till verksamhetsår 2023/24.

Organisatorisk fokusfråga
Den organisatoriska fokusfrågan är ett arbete av intern karaktär med 
inriktning på organisationsutveckling som sträcker sig över längre tid. 
Organisatoriska förändringar av större magnitud kan ta längre tid och därför 
finns det även här ett långsiktigt perspektiv.
Den nuvarande organisatoriska fokusfrågan är Engagemangets vikt och 
värde. Den antogs av fullmäktige 2022 och sträcker sig fram till slutet av 
verksamhetsåret 2024/25. 

Prioriterade frågor
De prioriterade frågorna är ettårig basis och kan innefatta både internt 
eller externt arbete. Det är ett bra sätt för organisationen att fastställa 
kortsiktiga mål. Det kan exempelvis vara att omvärlden har under kortare 
tid skapat anledning för SFS ska engagera sig i en fråga eller att det 
har uppkommit ett internt behov av göra en organisatorisk förbättring. 
Eftersom de prioriterade frågorna är ettåriga kommer SFSFUM därför att 
besluta om prioriterade frågor för verksamhetsåret 2023/24. Mer info 
kommer att skickas ut inom kort. 

https://sfs.se/wp-content/uploads/2022/08/Verksamhetsplan-2223.pdf


Kontaktpersoner

På plats från SFS
Styrelsen

Valberedningen Doktorandkommittén

Diana Thoor-Kalén
SFS verksamhetssamordnare

Kontaktperson för frågor om boende, 
anmälningar eller program
diana.thoor-kalen@sfs.se
0736799860

Amanda Andrén
Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

Kontaktperson för frågor om lokaler eller 
praktiska saker gällande THS, KTH och 
Nymble 
styrelsen@ths.kth.se 
072 427 04 41

Rasmus Lindstedt
Försvarshögskolans studentkår

Kontaktperson för frågor om lokaler eller 
praktiska saker gällande FHS och  
Försvarshögskolan
ordforande.karen@fhs.se 
076 294 8353 
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Paulina Samuelsson

Sofia Holmdahl

Jacob Färnert

Soha Kadim

Linnéa Carlsson

Carl-Johan Mellin
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