SOCIALDEMOKRATISKA
STUDENTFÖRBUNDET

Verksamhetsplan 2015/2016
Förbundsstyrelsens förslag till kongressen

Inledning
I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de
kommande fem åren och hur vi ska bli ett bättre förbund. Detta betyder att verksamhetsplanen
inte längre är helt fristående, utan måste utformas med hänsyn till målen i långtidsplanen. Målen i
långtidsplanen är ambitiösa och för att vi ska nå dem krävs att vi är ett starkt förbund. Hur starkt
förbundet är avgörs i sin tur av hur starka klubbarna är. Arbetet med att genomföra
långtidsplanen börjar med andra ord med att stärka våra klubbar. Därför är det övergripande
fokuset för årets verksamhetsplan att stärka klubbarna.
För första gången på flera år står vi inför ett verksamhetsår utan valrörelse, partikongress eller
revidering av förbundets centrala politiska och organisatoriska dokument. Förutsättningarna för
att vi ska kunna ägna oss åt vår egen organisation och åstadkomma bestående förändring är därför
bra.
Eftersom förbundet antar verksamhetsplanen men klubbarna är autonoma innehåller
verksamhetsplanen inga förpliktelser för enskilda klubbar. Istället anger verksamhetsplanen
riktlinjer för hur förbundet ska arbeta för att stötta klubbarna på bästa sätt.

Principer för verksamheten
Socialdemokratiska studentförbundet strävar efter att vara en jämlik och inkluderande
organisation där alla känner sig välkomna. Följande principer ska därför vara vägledande för all
förbundets verksamhet:
 All verksamhet ska utformas för att ge alla, oavsett klass, kön, könsidentitet och -uttryck,
etnicitet, sexualitet eller funktionalitet, samma möjlighet att delta och påverka.
 Max hälften är män bland deltagare, gäster och skribenter vid förbundets kurser och
konferenser samt i utskott, nätverk, projekt och textproduktion.
 Vid förbundets arrangemang och verksamhet ska ett aktivt arbete finnas för att inkludera
medlemmar från olika klubbar, studenter med olika studiebakgrund och från olika delar
av landet.
 Privatekonomiska förutsättningar ska inte hindra någon från att delta i förbundets
verksamhet.
 Alkoholkonsumtion ska inte uppmuntras och får aldrig gå ut över verksamheten.
 Ekologisk och social hänsyn ska tas vid inköp och vegetarisk mat ska serveras vid
samtliga arrangemang.
 Alla förbundets aktiviteter ska ha en god geografisk spridning.
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Fokus: stärka klubbarna
Klubbarna är grunden i förbundets verksamhet. För att S-studenter ska kunna vara en stark
idépolitisk röst och kunna bedriva framgångsrika valrörelser även i framtiden behöver vi hela
tiden stärka förbundet från grunden. Klubbarna är även grunden för det individuella
engagemanget i förbundet. I princip alla medlemmars engagemang börjar i klubben. Under
verksamhetsåret ska därför förbundet fokusera på att stärka klubbarna. I och med att klubbarnas
behov varierar är det viktigt att varje klubb får det stöd just den behöver.
En genomgående utmaning som många klubbar möter från norr till syd är bristande jämställdhet.
Oftast handlar det om att få kvinnor är med i klubbarna och killarna tar oftast stor plats.
Klubbarnas organisatoriska jämställdhet behöver förbättras och här ska förbundet lägga mycket
kraft och finnas till hands med olika insatser.

Utveckling
Klubbutveckling
Varje klubb ansvar själv för sin verksamhetsutveckling, och många klubbar jobbar aktivt med
det. Men oavsett hur aktivt en klubb jobbar med verksamhetsutveckling kan det vara bra med
hjälp på traven. Förbundet ska därför se till att klubbarna får verktyg och inspiration för att
utvecklas. Under verksamhetsåret ska alla klubbar ska erbjudas en workshop och stöd i
föreningsutveckling och stöttas i sitt lokalpolitiska arbete.
Förbundet ska också tillsammans med klubbarna ta fram en klubbhandbok som ska vara ett stöd i
klubbens arbete och hjälpa nystartade klubbar och nyvalda klubbstyrelser att komma igång. Som
ett led i detta ska arbetet med kompetenspoolen slutföras. Kompetenspoolen ska innehålla tips på
föreläsare, ämnen med mera som klubbarna kan vända sig till.
En process som pågått ett flertal år är de olika regionala samarbeten som finns runt om i landet,
både politiska och organisatoriska. Dessa samarbeten är värda mycket både för de klubbar som
deltar i dem och för förbundet som helhet. Förutsättningarna ser mycket olika ut i olika delar av
landet är det viktigt att regionala samarbeten är organiska och kommer utifrån klubbarnas
visioner och önskemål. Förbundsstyrelsen ska därmed ge förutsättningar för att de klubbar som
vill ska kunna fortsätta eller starta upp olika regionala nätverk och aktiviteter.
Möjligheterna till ett ordentligt politiskt engagemang ska inte vara beroende på bostadsort och
därför bör det finnas en god geografisk spridning på förbundets aktiviteter över landet.
Jämställdhet
Patriarkatet genomsyrar vårt samhälle, våra relationer och vår organisation. Vi är en feministisk
organisation och vi vill skapa en ett jämställd samhälle. Det förpliktigar oss att arbeta med vår
egen organisatoriska jämställdhet. Under året ska S-studenter bli ett mer jämställd förbund.
Varje klubb ska under verksamhetsåret erbjudas en workshop för att praktiskt komma tillrätta
med de problem som finns i klubben och för att kunna så bra förutsättningar som möjligt för att

2 (5)

SOCIALDEMOKRATISKA
STUDENTFÖRBUNDET
skapa en jämställd organisation och klubb. Riktat stöd ska också finnas till valberedningar i deras
arbete för att inte fastna i gamla hjulspår eller för att kunna få nya infallsvinklar.
Klubbarna ska uppmuntras att sätta tydliga och konkreta jämställdhetsmål för sig själva och att ta
fram handlingsplaner för att nå dessa mål. Förbundet ska ge kunskap och inspiration för att peppa
klubbarna att göra detta och att resultatet blir faktisk förändring, inte bara en papperstiger.
Tillgänglighet
Den breddade rekryteringen till den högre utbildningen är något som vi som socialdemokrater
arbetat hårt för. Den breddade rekryteringen har lett till att fler från studieovana hem och fler
studenter med funktionsnedsättning har tagit plats i den högre utbildningen. Det här gör att Sstudenter som förbund måste arbeta aktivt för att öka tillgängligheten i förbundet för att alla
medlemmar ska känna sig trygga att kunna delta i S-studenters verksamhet och sänka trösklarna
för att engagera sig i en S-studentklubb eller på nationell nivå.
Förbundet behöver analysera sin verksamhet och se vilka hinder för ett tillgängligt förbund som
finns i dagsläget och hur man ska kunna åtgärda dem. En plan för hur man kan arbeta med att
införa tillgänglighetsperspektivet i hela verksamheten ska tas fram och förankras i klubbarna.

Medlemmarna
Fler medlemmar
Förbundet och klubbarna består av medlemmar. För att vi ska fortsätta växa och spela en allt
större roll i debatten både lokalt och nationellt måste vi bli fler. Vid verksamhetsårets slut ska
förbundet ha minst 2000 medlemmar. Detta är ett ambitiöst men realistiskt mål. För att vi ska nå
det krävs att vi alla accepterar en grundläggande insikt: vi klarar det bara om vi alla aktivt hjälpt
åt att organisera landets studenter. Fler måste få frågan om de vill bli medlemmar i S-studenter.
För att möjliggöra detta måste vi ha tillgång till våra högskolor och universitet.
När vi växer blir det också lättare att nå våra andra målsättningar. Nya medlemmar kommer med
nya idéer om hur verksamhetens kan utvecklas Och genom att arbeta strategiskt med när, var och
vilka vi värvar kan vi komma en bra bit på vägen mot ett mer jämställt förbund.
För att vi ska nå målet krävs också att förbundet och klubbarna samverkar och ställer upp lokala
mål och delmål. Förbundsstyrelsen har ett extra stort ansvar att stötta och peppa de klubbar som
behöver det, både med att värva och att strategiskt sett till klubbens utmaningar
De senaste åren har flera nya klubbar startats. Vi har all potential att starta minst en ny klubb
även under det här verksamhetsåret. Att starta en ny klubb kräver hel del arbete men är viktigt för
förbundets fortsatta utveckling.
Kommunikation
En del av nyckeln för att kunna kanalisera vår politik till studenter och medlemmar finns i vår
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kommunikation. Det är både ett sätt att stärka förbundet, klubbarna och lyckas i vårt
organisatoriska och politiska arbete. Att ha en strategi kring hur och vad vi kommunicerar är
viktigt. Det handlar både om extern och internt kommunikation.
Förbundet har idag en mängd informationskanaler för både intern och extern kommunikation. Att
se över och analysera våra informationskanaler behövs.
Förbundet har också en mängd loggor och grafiska manér. Kongressen 2014 beslutade att
förbundet ska byta logga och grafisk profil. Bytet bör genomföras som en del av en större process
kring att uppnå en tydligare och mer enhetlig kommunikation inom och från förbundet. I och med
projektets förmodat höga kostnad vore det rimligt att försäkra sig om att den nya logotypen och
grafiska profilen kommer till användning, inte bara på förbunds- utan även på klubbnivå. Detta
skulle effektivisera och bredda vår informationsöverföring men också med att behålla
samanhållningen inom förbundet. Det bidrar också till att de som känner till S-studenter sedan
tidigare, kanske från en annan ort eller från sociala medier, lätt kan komma i kontakt med oss
igen. Därför bör arbetet med att ta fram nytt profilmaterial och ny logga fortsätta och spridas till
alla klubbar.
Kommunikationen är mer än loggan och grafisk profil. Det handlar om att ha en politisk och
organisatorisk strategi för hur vi ska uppnå bästa resultat för vår kommunikation. Det handlar om
alltifrån fysiska och digitala kampanjer, pressfrågor och sociala medier.
Fördjupat engagemang
Vi har alla tagit ställning för en politisk inriktning när vi blev medlemmar i S-studenter. Det
viktigt att klubbarna får förutsättningar att kunna ta till vara på de nya medlemmarnas
engagemang. Även om bra verksamhet inte värvar nya medlemmar, så hjälper den oss att behålla
de nya medlemmar vi värvat.
Under förra verksamhetsåret tog förbundsstyrelsen fram en grundläggande medlemsutbildning
som ska vara gemensam för hela förbundet. Under det kommande verksamhetsåret ska minst
hälften av klubbarna aktivt stöttats för att ordna grundutbildning.
Kopplingen mellan studier och politik behöver bli tydligare för den enskilde medlemmen. De
nationella utbildningar som ordnas ska därför tydligare integreras i förbundets övriga verksamhet.
Studier, politiska kampanjer, värvarkampanjer och aktuella händelser i omvärlden bör ha en
naturlig koppling till varandra. Detta mer tematiska arbetssätt ska hjälpa oss att skapa
sammanhållning, fördjupa engagemang och väcka intresse för engagemang i nätverk eller för att
skriva i Libertas.
För många av våra medlemmar upphör engagemanget i S-studenter när studietiden slutar. För att
kunna behålla kompetens inom förbundet, ge en samlingspunkt för de som tidigare varit
engagerade och för att ta tillvara på de nya nätverk våra medlemmar bygger upp i yrkeslivet bör
arbetet med att utveckla S-studenter vänner fortsätta och vidareutvecklas för att kunna kopplas
samman med de alumni nätverk som redan finns.
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Idépolitik
De idépolitiska diskussionerna är på många sätt vårt signum, och för många klubbar stommen i
verksamheten. Det är viktigt att idéer sprids i förbundet och kan diskuteras brett i förbundet under
hela året, inte bara på kongresser. Här spelar Libertas en otroligt viktig roll. Men arbetet med det
allmänpolitiska programmet visade också att det finns en stor vilja att omsätta idédebatt till
politiska ställningstaganden. Förbundsstyrelsen ska därför under året tillsammans med klubbarna
förbereda för att kongressen 2016 ska anta ett reformprogram som revideras årligen.
Reformprogrammet kommer att komplettera det allmänpolitiska programmet som är mer av ett
principprogram.

5 (5)

