Tips inför motionsskrivandet!
Syftet med detta dokument är att beskriva SFS olika styrdokument samt
övergripande hur propositionerna är skrivna för att förenkla
medlemskårernas arbete med motioner. Förhoppningen är att det blir
lättare att förstå vilket dokument ni ska yrka på och att byråkratin inte
ska stå i vägen för att ni ska kunna driva igenom era frågor. Styrelsen
hjälper gärna till med de tekniska aspekterna av motionsskrivandet så
tveka inte att höra av er!

SFS Verksamhet 2020-2021
I SFS verksamhet prioriterar fullmäktige vilka politiska och
organisatoriska frågor SFS ska jobba med under verksamhetsåret.
Dokumentet utgår i stor utsträckning utifrån andra styrdokument och det
finns därför begränsade möjligheter att ändra SFS politik i detta
dokument. I det dagliga arbetet tar styrelsen och kansliet avstamp i både
SFS verksamhet och åsiksdokument. Det är dock viktigt att påpeka att
åsiktsdokumenten trumfar SFS verksamhet om det finns motstridiga
politiska inriktning i de olika dokumenten. Det är därför viktigt att främst
yrka i åsiktsdokumenten om ni vill ändra ett politiskt ställningstagande. I
SFS verksamhet prioriterar ni vilka områden och vilka problem inom
dessa som SFS ska fokusera på nästa verksamhetsår. Som sagt innehåller
SFS verksamhet de politiska och organisatoriska prioriteringarna under
verksamhetsåret, om ni däremot skulle vilja uppdra SFS att utföra
specifika saker så kan det vara bättre att skicka in en övrig motion.
Den politiska fokusfrågan Studenter psykiska hälsa och arbetsmiljö, samt
den organisatoriska fokusfrågan En enhetlig och ändamålsenlig
kommunikation beslutas av SFSFUM 2018 respektive 2019. Styrelsen har
valt att inte göra några förändringar i varken bakgrundstext eller
ambitioner på grund av att tanken med fokusfrågorna är att de ska ha en
långsiktig utformning.

SFS principprogram
SFS principprogram handlar om hur SFS ser på högre utbildning och
forskning och hur dessa förhåller sig till samhället. Alla övriga
åsiktsdokument utgår från detta dokument och konkretiserar åsikterna.

SFS ställningstaganden
I SFS ställningstaganden så har de principiella åsikterna i
Principprogrammet konkretiserats ner och är mer specifika. I dagsläget
har SFS tre ställningstaganden (med nuvarande titlar):
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SFS bostadspolitiska ställningstagande
Dokumentet beskriver de åsikter SFS har inom bostadsfrågor.

SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering
och antagning
Här hittar du frågor som rör (utöver det som nämns i titeln)
lärandemiljöer, dimensionering och resurstilldelning.

En öppen och jämlik högskola för alla
Här hittar du frågor som rör olika ställningstaganden och lösningar för
hur vi kan nå en öppen och jämlik högskola. Exempel är breddad
rekrytering och deltagande, tillgänglighet, normkritisk pedagogik, en
jämställd lärarkår, studiemedel och arbetsmiljö.

Uttalanden
Utöver principprogrammet och ställningstagandena så har SFS
fullmäktige även möjligheten att anta uttalanden. Uttalanden är ofta
tidsbundna och ännu mer konkreta. Det ger möjligheten att uttala sig
kring det aktuella läget och konkretisera lösningsförslag i större
utsträckning. Förslag på uttalande kan göras av styrelsen som en
proposition eller av medlemskårer i form av en övrig motion.

SFS Stadga
Sätter ramarna för organisationen. I skrivande
organisatoriska styrdokumentet på fullmäktigenivå
tidsbegränsat.

stund ”enda”
som inte är

Propositioner
Propositionerna är skrivna i strukturen: följebrev, själva propositionen
med att-satser och sedan eventuella bilagor. I följebrevet beskriver
styrelsen hur de resonerat kring själva förslagen och lägger fram
argument för varför styrelsen resonerat som den gjort. I själva
propositionen presenteras vad styrelsen föreslår, tex ändringar i ett
åsiktsdokument eller förslag på budget. I bilagorna finns djupare
beskrivningar och dokument som kan hjälpa er i ert arbete med
propositionen. Följebreven används endast i liten utsträckning efter
SFSFUM (tex när arbetsgrupper tittar tillbaka för att se hur styrelsen
resonerade inför ett förslag) och styrelsen rekommenderar därför att i så
liten utsträckning som möjlighet att yrka på följebreven. Det går oftast att
uppnå den efterfrågade effekten genom att yrka på något av SFS
styrdokument eller skriva en övrig motion med en begränsning eller
uppgift till SFS. Styrelsen hjälperna gärna till om det behövs.

Övrigt
Motioner som berör politiska ställningstagande rekommenderas att läggas
på något av SFS dokument för att garantera långsiktigt arbete med
frågan. Vill ni prioritera frågan specifikt under nästkommande
verksamhetsår yrkar ni på SFS verksamhet och vill ni lägga till en ny
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åsikt SFS ska jobba med långsiktigt bör detta läggas in i ett av SFS
åsiktsdokument.
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