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Följebrev
Proposition 3: Stadgerevidering

Styrelsen föreslår förändringar i stadgan. Förändringarna är av varierande karaktär och

generellt grundar de sig i tidigare års diskussioner samt uppdrag som styrelsen har haft.

Styrelsen har valt att inte gå vidare med förslag tidigare med respekt för

fullmäktigessamanträdets omfattning. I år är dock bedömningen att tillfället för att se

över stadgan har kommit.

Styrelsen har dels tagit del av tidigare års diskussioner, förslag på ändringar samt

förslag i bland annat revisionsberättelser. Förankring av förslagen för innevarande

verksamhetsår har skett på digitalt medlemsmöte i december samt på det fysiska i

februari. Styrelsen har beaktat medlemskårernas kommentarer samt medskick från

andra delar av organisationen såsom revisorer, valberedning och kommittér.

Nedan kommenteras de olika förslagen.

Organisationens säte

Styrelsen föreslår att organisationens säte fastställs i stadgan. Det existerar i dagsläget

inga juridiska krav på detta men styrelsen bedömer att det kan vara lämpligt att

fastställa sätet. Styrelsen föreslår att organisationens säte ska fortsätta att vara

Stockholm. SFS kansli är stationerat i Stockholm och lejonparten av påverkansarbetet

förutsätter en närvaro i Stockholm. Förslaget utesluter inte att verksamhet kan

bedrivas på annan ort. Medarbetare och förtroendevalda kan arbeta respektive utföra

sina uppdrag på distans och SFS verksamhet berör flera delar av landet. Förslaget har

inga konsekvenser för SFS verksamhet och organisation.

Organisationens namn

Enligt praxis har organisationens namn på engelska varit Swedish National Union of

Students. Efter diskussion och omvärldsanalys bland andra organisationer i

civilsamhället föreslår styrelsen att det engelska namnet fastställs i stadgan och att det

ska vara Swedish National Union of Students. Styrelsen ser även fördelar med att ha

kvar namnet eftersom det utesluter inköp av nya profilprodukter såsom roll-up och

grafisk profil. I samband med förslaget konstaterades att organisationens namn på

svenska samt förkortning inte är definierat varpå även det föreslås att anges i stadgan.

Förslaget har inte konsekvenser för SFS verksamhet och organisation.

Basårsdeltagare

Efter beslut på SFSFUM 2022 har styrelsen föreslagit en ändring gällande vilka SFS

företräder. Beslutet var ”att uppdra SFS styrelse för verksamhetsåret 2022/23 att

undersöka hur SFS ska företräda basårsstudenter och återkomma med förslag till beslut

under efterföljande SFSFUM”. Styrelsen föreslår i enlighet med beslutet att SFS ska

företräda studerande på basårsutbildning. Särskilt noterbart är begreppet ’studerande’
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eftersom studerande på basårutbildning inte är att definiera som student enligt

Högskoleförordning (1993:100). Förslaget skiljer sig från beslutet i hänseende till

begreppen ’basårstudent’ och ’studerande på basårsutbildning’. Styrelsen har övervägt

om all utbildning som regleras av Förordning (2018:1519) om behörighetsgivande och

högskoleintroducerande utbildning ska omfattas i förslaget, men har kommit fram till

att det blir för brett samt inte reflekterar avsikten med beslutet. Om förslaget bifalles

kommer följdkonsekvenser för medlemskårerna i att de studentkårer som företräder

studerande på basårsutbildningar kommer att betala en högre medlemsavgift samt att

mandatfördelningen ändras till efterföljande SFSFUM som en konsekvens av detta.

Antal styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att minska antalet ledamöter i SFS styrelse. Förslaget är att styrelsen

ska bestå av 9 ledamöter, inräknat ordförande och vice. Tidigare har antalet varit 13

ledamöter inräknat ordförande och vice. Styrelsen har upplevt att en gruppering på 13

personer inte skapar ett optimalt styrelsearbete. Trots att styrelsen delar upp sina

åligganden i arbetsgrupper och portionerar ut arbetsuppgifter gör det stora antalet att

insatserna varierar. I bedömningen har styrelsen även beaktat organisationsforskning

som visar att mindre grupper utgör en bättre sammansättning för effektivitet,

produktivitet och kreativitet.
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Styrelsen anser att den fortsatt kommer uppfylla krav på

kompetens och ser även fördel i att ledamöter kommer synliggöras för medlemskårer.

Styrelsen har gjort en konsekvensanalys och bland annat beaktat påverkan på

engagemang i SFS. När organisationen beslutade att rekrytera en medlemssamordnare

var ambitionen att minska styrelsens arbete samt att skapa en mer jämlik hantering

och bemötande till medlemskårer. SFS kansli har övertagit det administrativa arbetet

och lättat styrelsens arbete vilket medför att den arbetar med strategiskt. Vidare bidrar

en stabil ekonomi till att SFS har ett kansli som avlastar styrelsen.

Styrelsen bedömer att minskningen av antalet ledamöter inte per se implicerar att det

leder till en mindre representativ styrelse. Efter analys av sammansättningen över tid

har styrelsen observerat att vid de tillfällen där styrelsen har haft ett större antal

ledamöter har inte representativiteten med hänsyn till kårtillhörighet eller geografisk

ort varit starkare. Styrelsen ser därför inte att det råder något samband mellan ett

större antal styrelseledamöter och representativitet med hänsyn till kårtillhörighet,

geografisk ort och andra aspekter som beaktas i styrelsens sammansättning.

I frågor gällande representation i SFS styrelse vill styrelsen understryka vikten av en

tillitsbaserad organisationskultur. Det innefattar bland annat en välförankrad och

legitim process i valberedningen samt att fullmäktige beaktar mångfalden i

organisationen och att det rimligtvis även bör eftersträvas när det kommer till

representation i SFS förtroendeuppdrag. Styrelsen upplever att ambitionen om en

representativ verksamhet måste genomsyra hela organisationen och det innefattar även

att fullmäktige beaktar representation i de val som organet författar.

1
Lars Svedberg, Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. (Lund:

Studentlitteratur, 2016).
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Ändringar i reglering av styrdokument

Styrelsen föreslår en justering i dokumenthierakin för att underlätta i verksamheten.

Styrelsen upplever att det är svårt att tolka hur arbetsordningar ska tillämpas.

Förslaget möjliggör att exempelvis presidiet kan ha en arbetsordning som kan reglera

vissa delar av dess arbete. Vidare önskar styrelsen att förtydliga att stadgan reglerar

organisationen och inte bara verksamheten.

Förslag relaterade till SFSFUM

Styrelsen föreslår även att förtydliga att i det fall att SFS upplöses ska kvarvarande

resurser fördelas enligt senaste mandatfördelningen. Förslaget har ingen konsekvens för

SFS dagliga verksamhet men kan eliminera eventuella frågor i en sådan situation.

Styrelsen föreslår att det ska förtydligas att valberedningen inte bereder val av

auktoriserad revisor. Valet av auktoriserad revisor bereds istället av den verkställande

delen av verksamheten som bland annat har en naturlig koppling till ekonomihantering

och budgetuppföljning. Det är så SFS har arbetat och med förslaget förtydligas det.

Merparten av ändringarna som relaterar till 2 kap. Fullmäktige avser att förtydligande

utifrån gällande praxis. Dessa förslag har således ingen negativ konsekvens för

verksamheten utan tydliggör vad som gäller utifrån hur SFS arbetar.
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Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige

att i SFS stadga 1 kap. § 1 Mom. 1 lägga till ”Organisationens namn på svenska är

Sveriges förenade studentkårer (SFS). Organisationens namn på engelska är Swedish

National Union of Students”.

att i SFS stadga 1 kap. § 1 Mom. 2 lägga till ”Organisationens säte är i Stockholm”.

att i SFS stadga 1 kap. 7 § Mom. 1 lägga till ”Studerande på basårsutbildning”

att i SFS stadga 2 kap. 6 § Mom. 1 lägga till ”Mötespresidiet” i punktlistan.

att i SFS stadga 2 kap. 8 § Mom. 2 lägga till “Vid valärenden fattas beslut med relativ

majoritet, med vilket menas störst andel av de avgivna rösterna blir valda. Vid val till

presidium gäller huvudregel om enkel majoritet”.

att i SFS stadga 2 kap. 10 § Mom. 1 ändra från ”Lagda yrkanden” till ”Yrkanden

behandlade i plenum”.

att i SFS stadga 2 kap. 12 § Mom. 7 ändra från ”Revisionsberättelse för föregående

verksamhetsår, samt” till ”Revisionsberättelse och årsredovisning för föregående

verksamhetsår, samt”

att SFS stadga 3 kap. 1 § Mom. 2 ändra från ”För styrelsens ledamöter och

valberedningen kan fullmäktige fastställa en rangordnad ersättarlista” till ”För

styrelsens ledamöter och valberedningen ska fullmäktige fastställa en rangordnad

ersättarlista”.

att i SFS stadga 3 kap. 4 § Mom. 2 ändra från ”Inkomna nomineringar är offentliga.” till

”Bekräftade kandidaters nomineringar är offentliga.”

att i SFS stadga 4 kap. 2 § Styrelsens sammansättning Mom. 1 ändra från ”Styrelsen

ska bestå av 13 ledamöter, inräknat ordförande och vice ordförande” till ”Styrelsen ska

bestå av 9 ledamöter, inräknat ordförande och vice ordförande”.

att i SFS stadga 4 kap. 6 § Mom. 3 sist i punktlistan lägga till ”Om presidiet inte deltar

avgör i stället lotten”.

att i SFS stadga 4 kap. 7 § Mom. 3 ändra från ”Justerade protokoll ska skickas ut till

medlemskårerna.” till ”Justerade protokoll ska delges medlemskårerna.”

att i SFS stadga 6 kap. 1 §  Mom. 1 ändra från ”Valberedningen ska bereda samtliga val

som görs av fullmäktige, förutom valen av mötesfunktionärer och valberedning.” till

”Valberedningen ska bereda samtliga val som görs av fullmäktige, förutom valen av

mötesfunktionärer, valberedning och auktoriserad revisor.”

att i SFS stadga 8 kap. 1§ Mom. 3 ändra från ”Varje grupp ska ha en arbetsordning som

reglerar hur gruppen inbördes strukturerar sitt arbete.” till ”Varje grupp ska ha en

arbetsordning.”

4



att i SFS stadga 10 kap. 2 § Mom. 1 efter ändra från ”Vid upplösning ska SFS tillgångar,

efter att skulderna reglerats, fördelas mellan medlemskårerna i förhållande till deras

antal representerade studenter.” till ”Vid upplösning ska SFS tillgångar, efter att

skulderna reglerats, fördelas mellan medlemskårerna i förhållande till deras antal

representerade studenter utifrån den senaste mandatfördelningen.”

att i SFS stadga 11 kap. 2 § Mom. 1 ändra från ”Stadgan är SFS interna ramverk som

reglerar verksamheten.” till ”Stadgan är SFS interna ramverk som reglerar

organisationen.”

att i SFS stadga lägga till en ny första paragraf: § 1 Om organisationen.

att i SFS stadga ny flytta ”9 § Verksamhetsår Mom. 1 SFS verksamhets- och

räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.” till § 1 Mom. 3.

att konsekvensändra numrering.
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