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Verksamhetsplan 
Socialdemokratiska 
studentförbundet 2017/2018 
 

Bakgrund 
Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter) har sedan kongressen 2015 en långtidsplan. Planen anger förbundets 
organisatoriska visioner fram till år 2020. Planen slår fast att S-studenter ska bli fler och locka nya studentgrupper samt 
att vi ska prioritera arbetet med fördjupat engagemang. S-studenter ska växa till en vital rörelse av radikala studenter i 
alla åldrar och med olika utbildningsbakgrunder. Vi ska vara en organisation som människor vill söka sig till och kan vara 
aktiva i.  
 
De årliga verksamhetsplanerna behöver förhålla sig till långtidsplanen och möjliggöra dess förverkligande. Årets 
verksamhetsplan är uppbyggd av samma kapitelindelning som Långtidsplanen.  
 
Eftersom att klubbarna i S-studenter 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.  
 
S-studenter ska vara en jämlik mötesplats där alla känner sig välkomna. Följande principer ska därför vara vägledande för 
förbundets verksamhet: 
 
  ● All verksamhet ska utformas för att ge alla oavsett klassbakgrund, kön, könsidentitet och -uttryck, etnicitet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexualitet eller ålder samma möjlighet att delta och påverka. 
  

  ● All verksamhet ska syfta till att bryta patriarkala strukturer, i vår egen organisation och i samhället i stort, 
genom att maximalt hälften av deltagande medlemmar eller gäster i alla våra verksamheter ska vara män.   

  ● Vid förbundets verksamhet ska ett aktivt arbete bedrivas för breddat deltagande. Medlemmar från olika delar 
av landet, med olika studiebakgrund och med olika lång bakgrund i S-studenter ska ges möjlighet att delta.   

 
  ● Förbundets verksamhet ska vara utformad på ett sådant sätt att privatekonomiska förutsättningar inte ska 

vara ett hinder för deltagande.   

  ● Alkoholkonsumtion får aldrig gå ut över verksamheten.   

  ● Ekologisk och social hänsyn ska tas vid inköp och vegetarisk mat  ska serveras vid samtliga arrangemang.   

 
1. En stark studentrörelse.  
För att bli en starkare politisk röst och en mer vital organisation behöver S-studenter få fler medlemmar, utveckla  
organisationsformerna och stärka möjligheterna till fördjupat  
engagemang. Den starka studentörelsen måste arbeta både med organisering i Sverige och internationellt.  

 
 
Organisering  
Under verksamhetsåret 2017/2018 ska S-studenter:  
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• Genomgå en nettoökning av antalet medlemmar.   
 

• Arbeta strategiskt för att nå ut till fler grupper av vuxenstuderande, inte enbart högskolestudenter.  
 

• Utveckla den nationella strategin för medlemsökning.  
 

•  Verka för att öka antalet S-studentklubbar.  
 

•  Skapa förutsättningar för medlemmar att bedriva verksamhet i nätverksform med deltagande från hela landet.  
 

•  Synas externt och förbereda oss internt inför de kommande valrörelserna.  

 
 
Internationellt arbete  
Under verksamhetsåret 2017/2018 ska S-studenter:  
 

•  Arbeta för att implementera den internationella strategin i hela organisationen.   
 

•  Fördjupa vår samverkan med internationella studentorganisationer och samarbetsorgan.    
 

• Utveckla samarbetet med nationella organisationer som bedriver internationell verksamhet.   
 

• Ge klubbarna förutsättningar till ökat internationellt utbyte och engagemang.   
 

•  Underlätta för uppstart av nätverk med internationellt fokus.    

 
2. Idépolitik och bildningsverksamhet 
S-studenter är en viktig mötesplats för socialdemokratiska studenter från akademins alla grenar. Vår 
bildningsverksamhet och idépolitiska samtal ska inte bara rusta våra medlemmar för att ta plats i det politiska landskapet 
utan även vara en jämlik mötesplats där alla medlemmars erfarenheter tas till vara. Förbundet måste därför fortsätta 
utveckla vår kursverksamhet såväl som vårt idépolitiska arbete tillsammans med andra organisationer i arbetarrörelsen.  

 
Bildning 
Under verksamhetsåret 2017/2018 ska S-studenter: 

• Stötta aktiva klubbar i att genomföra studier på grundläggande och avancerad nivå.  
• Underlätta klubbar att samarbete regionalt i sin folkbildningsverksamhet.  
• Ge klubbstyrelserna möjligheter att utveckla och stärka sitt arbete.  
• Fortsätta att utveckla S-studenters koncept med digitala studier.   
• Varje termin arrangera nationella sammankomster där bildningen och det politiska samtalet står i centrum.  
• Arrangera en nationell sammankomst med fokus på valrörelsen.  

 
Idépolitik 
Under verksamhetsåret 2017/2018 ska S-studenter: 

• Uppmuntra nätverk, klubbar och medlemmar till idépolitisk diskussion och textproduktion. 
• Levandegöra de dokument som kongressen antar.  
• Fortsätta det ekonomiska och organisatoriska samarbetet med tankesmedjor och andra idépolitiska 

organisationer inom arbetarrörelsen 
• Fortsätta utveckla samverkan med tidskriften Libertas så att fler medlemmar finner det som den självklara 

plattformen för idépolitisk debatt och politiskt skrivande.  
• Permanenta och kvalitetssäkra Wigforssakademin som en viktig idépolitisk mötesplats mellan arbetarrörelsens 

alla grenar och akademin.  

 


