
 



1. Förtroendevalda och förbundsstyrelsen arbete  

Förtroendevalda på kongressen 2016 

Förbundsstyrelsen 

● Daniel Smirat, vice förbundsordförande, ett år 
● Håkan Bernhardsson, ett år 
● Amanda Hellman, ett år 
● Anton Jordås, ett år 
● Roshan Yigit, ett år 
● Nadab Yonathan Abraha, ett år 
● Alicia Dickner, ett år 
● Isabella Hagnell, ett år 
● Linnéa Jacobsson, ett år 
● Emil Lindgren, ett år (avsagt sig uppdraget under verksamhetsåret) 
● Malin Malm, ett år 

Valberedning 

● Emilia Wikström Melin, sammankallande, ett år  
● Jonas Nordström, ett år  
● Klara Strandberg, ett år 
● Daniel Johansson, ett år 
● Pontus Andersson, ett år 
● Mirza Barakzahi, ett år  
● Julia Bergh, ett år 
● Emilia Wikström Melin, ett år 

Revisorer 

● Mathias Eriksson, ett år 
● Hanna Asp, ett år 

Revisorsersättare 

● Peppe Fransson, ett år 
● Ebba Ringborg, ett år 

 
 
 

Medlemskap i andra organisationer: 
Förbundet har under verksamhetsåret varit anslutet till följande organisationer:  
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
Young European Socialists, YES  
Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom, FNSU 
International Union of Socialist Youth, IUSY 
Landsrådet för Svenska Ungdomsorganisationer, LSU 
Olof Palmes Internationella Center, OPC  
Folk och Försvar 
Västra Sveriges arbetares folkhögskola, VSAF 
Ship to Gaza 
RFSU  
Arbetsgivarföreningen KFO 
Unga örnars vänner  



 
Representation i andra organisationer 
Förbundet har under verksamhetsåret varit representerat i följande organisationer: 
Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott: Elin Ylvasdotter 
ABF:s förbundsstyrelse: Johanna Mårtensson  
SSU:s förbundsstyrelse: Daniel Smirat  
Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete: Johanna Mårtensson 
Västra Sveriges arbetares folkhögskolas styrelse: Adrian Manucheri  
Olof Palmes internationella centers styrelse: Nasra Ali 
 

 

Förbundsstyrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta ordinarie möten utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver de ordinarie 
mötena har förbundsstyrelsen haft fem telefonmöten. Mötena ägde rum på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 
68 i Stockholm.  
 
På varje förbundsstyrelsemöte har presidiet rapporterat om fattade presidiebeslut samt andra aktuella frågor. Inför varje 
förbundsstyrelsemöte har dagordning, körschema och handlingar skickats ut en vecka innan mötet. 
 
I enlighet med beslut från kongressen har det genomförts ändringar i olika policydokument. Förbundsstyrelsen har även 
under året sett över sina arbetsformer och den delegationsordning som ligger till grund för det interna styrelsearbetet men 
också tagit fram en ny policy för arvodering av förbundsordförande och förbundssekreterare.  

Kansliets arbete 
Kansliet bestod under verksamhetsåret av Elin Ylvasdotter, Johanna Mårtensson och ombudsmannen Emma Nilsson. 
S-studenters kansli var beläget på Sveavägen 68 i Stockholm och delades med SSU. 

Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen är det dokument som styr riktningen för förbundets verksamhet och prioriteringar. Efter att 
verksamhetsplanen antas av kongressen antar förbundsstyrelsen en konkretisering av verksamhetsplanen samt en 
övergripande årsplanering. Detta sker vid det första ordinarie förbundsstyrelsemötet under verksamhetsåret. På detta möte 
antar även förbundsstyrelsen en budget.  
 
Under verksamhetsåret 2016/2017 har följande frågor prioriterats: 

➢ Organisering: Främst genom fokus på en stor nettoökning av antalet medlemmar och ett fokus på att lyckas nå ut 
till fler grupper av vuxenstuderande.  

➢ Översyn av förbundets internationella åtagande och samarbeten.  
➢ Fördjupad möjlighet för medlemmar att organisera sig i nätverk.   
➢ Stärka klubbstyrelserna i deras uppdrag genom att erbjuda dem en styrelseutbildning.  
➢ Fördjupa arbetet med LO, ABF och närliggande tankesmedjor genom bland annat samarbetet kring 

folkhögskoleutbildningen Wigforssakademin.  
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Förbundens budget har därför sett ut på följande vis: 

Intäkter  
Anslag SAP och SSU 2 800 000 kr 
Särskilda intäkter 115 000 kr 

Utgifter 
Interndemokrati 500 000 kr 
Nätverk 25 000 kr 
Studier 230 000 kr 
Påverkan 250 000 kr 
Internationellt arbete 60 000 kr 
Kansli 1 700 000 kr  
Avsättning valfonder 80 000 kr  

Nätverkshandboken 
Förbundsstyrelsen har under året tagit fram en handbok i nätverksarbete vars syfte varit att underlätta startandet av nya 
nätverk och underhåll av befintliga.  

Programgrupper 
Under verksamhetsåret har två av förbundets politiska program reviderats. För andra gången reviderades 
reformprogrammet och detta arbete leddes av förbundsordförande Elin Ylvasdotter och ledamoten Roshan Yigit. 
 
Under året reviderades även det högskolepolitiska programmet som sedan bytte namn till ”utbildningspolitiska programmet”. 
Programgruppen har tagit fram ett utbildningspolitiskt program i enlighet med förbundsstyrelsens direktiv. Tanken med det 
utbildningspolitiska programmet var att programmet skulle utökas från att omfatta inte enbart högre utbildning till att även 
tidigare delar av utbildningskedjan. I programgruppen ingick Kristin Öster, Daniel Ros, Anton Jägare och Emma Nilsson. 
Isabella Hagnell och Linnea Jacobsson från förbundsstyrelsen ledde arbetet. Programgruppen träffades tre gånger under 
verksamhetsåret. Programgruppens förslag var på remiss hos förbundsstyrelsen och senare även hos klubbarna. Kongressen 
beslutade om återremiss av det föreslagna programmet. 

S-studenters vänner 
Under året har förbundsstyrelsen startat upp nätverket ”S-studenters vänner” för personer som tidigare varit aktiva i 
förbundet men vill fortsätta hålla kontakt med gamla kamrater och bidra ekonomiska till förbundets verksamhet. Ett femtiotal 
personer blev medlemmar i nätverket under året och samlade tillsammans in cirka 30 000 kr till förbundets verksamhet. 
Under sensommaren 2016 arrangerades en sommarfest på nätverket på restaurangen Cirkeln i Stockholm.  
 

3 
 



Byte av logga 
Under våren 2017 presenterades förbundets nya logotyp som tagits fram av Simon Röder, kommunikationsombudsman på 
SSU. Arbetet med den nya logotypen inleddes under hösten då en tävling utlystes. I samband med bytet av logga erbjöds alla 
klubbar nya logotyper.  
 

 

Organisatoriska utredningen 
Förbundsstyrelsen fattade i augusti 2016 beslut om att låta genomföra en organisatorisk utredning under verksamhetsåret. 
Utredningen var tänkt att underlätta arbetet inför kongressen 2017 men också ta tag i ett antal långsiktiga frågor för 
organisationen Utredningen var i princip den första av sitt slag inom S-studenter sedan förbundet bildades, utöver en 
utredning 2007 som specifikt handlade om den organisatoriska kopplingen till SSU. 
 
Arbetsgruppen bestod av: 
Daniel Smirat (FS) 
Elisabet Fjellström (Pantarei) 
Håkan Bernhardsson (FS) 
Jakob Stone (Laboremus) 
Jesper Blomqvist (GSHF) 
Johanna Mårtensson (FS) 
 
Uppdraget till den organisatoriska gruppen var att genomföra en nulägesanalys av förbundets verksamheter med särskilt 
fokus på de interndemokratiska processerna, finansiering av förbandsverksamheten och medlemmarnas möjlighet till 
påverkan. Utifrån detta uppdrag har gruppen setts vid två fysiska träffar i Stockholm och kompletterat med flera 
telefonmöten och annan kommunikation mellan mötena. Arbetet har resulterat i en rapport med fem kapitel som täcker 
S-studenters verksamheter. Kapitlen är delvis valda utifrån S-studenters budget, med vissa modifikationer som att till 
exempel ”Ett växande förbund” fått större utrymme än i budgeten. Den organisatoriska rapporten har lagt grunden till 
diverse propositioner gällande organisatoriska förändringar.  
 
För att inhämta synpunkter har arbetsgruppen har en referensgrupp tillsats. Gruppen har bland annat setts och workshoppat 
i Stockholm och på andra sätt varit tillgängliga under arbetet med utredningen.  
 
Referensgruppen har bestått av: 
Calle Sundstedt 
Daniel Gullstrand 
Ellinor Eriksson (SSU) 
Magnus Nilsson 
Raúl Urrutia 
Sverker Falk-Lissel 
Vidar Aronsson (SSU) 
Åsa Odin Ekman 

2. Klubbar och medlemmar  
Vid årsskiftet 2015/2016 hade S-studenter 1109 medlemmar.  

Följande klubbar har varit anslutna till förbundet: 
➢ Borås S-studenter 
➢ Demos (Växjö)  
➢ Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) 
➢ Halmstad S-studenter  
➢ Helsingborgs S-studenter 
➢ Jönköpings S-studenter 
➢ Karlstads socialdemokratiska studentklubb (KSSK) 
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➢ Laboremus (Uppsala)  
➢ Lectio (Västerås)  
➢ Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK) 
➢ Malmö S-studenter 
➢ Sapere Aude  
➢ Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK)  
➢ Socialdemokratiska handelsstudenter (SHS)  
➢ S-studenter vid Linköpings universitet 
➢ Socialdemokratiska studentklubben (SSK) 
➢ Socialdemokratiska teknologklubben (STEK)  
➢ Unikum (Luleå) 
➢ Umeå socialdemokratiska högskoleförening (USHF) 
➢ Örebro S-studenter  

 

3. Internationellt arbete 

Burmautskottet 
2016/2017 har karakteriserat av organisatoriska förändringar för Burmanätverket och förbundsstyrelsen representant i 
nätverket har varit Nadab Abraha som har arbetat tillsammans med Johanna Mårtensson. I september 2016 höll 
Burmautskottet sitt årsmöte på Sveavägen 68. Då valdes Otto Berglund och Naw Hellen Paw som nya koordinatorer till 
organisationen.  
 
Under årets gång har Burmautskottet har även antagit ett nytt styrdokument. Den nya strukturen innebära att 
Burmanätverket formellt blivit ett utskott direkt under S-studenters förbundsstyrelsen. Majoriteten av den administrativa 
bördan har förflyttats från nätverket till Olof Palmes internationella center (OPC). Mycket av det framtida arbetet inom 
nätverket kommer således ske i samråd med förbundsstyrelsen. 
 
Burmautskottets koordinator Hellen genomförde tillsammans med förbundsstyrelseledamoten Nadab en utskottsresa till 
Mae Sot i Thailand i slutet av februari 2017 för att besöka vår systerorganisation SYCB. Besöket ledde till att ytterligare tre 
organisationer besöktes samt att fyra intervjuer genomfördes på plats. Intervjuerna handlande om upplevelsen av vårt 
samarbete, hur den politiska situationen ser ut i Burma, rohingyya-frågan samt framtida åtgärder från S-studenters håll.  
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Internationell strategi och samordning  
Förbundsstyrelsen har i enlighet med kongressbeslutet 2015 haft i uppgift att ta fram en internationell strategi som ska 
vägleda förbundsstyrelsen arbete i internationella frågor och förenkla för medlemmar att delta i detsamma. Under 
vårterminen 2017 presenterades strategin för förbundsstyrelsen av de internationella ledarna Roshan Yigit och Nabad 
Abraha. Den nya internationella strategin lyfter nätverkens roll i arbetet, Libertas roll, kurser/konferenser som plattformar, 
representation samt medlemsvärvning och organisering. Strategin lyfter bland annat vikten av inkludering av medlemmar 
och klubbar i det internationella arbetet samt att S-studenter bör fokusera sina resurser på den nordisk-baltiska 
samarbetsorganisationen FNSU.  
 
 

4. Studier och bildning  
Förbundet har under året fortsatt att utveckla det stöd som klubbarna kan förvänta sig av förbundet när det kommer till sin 
studieverksamhet. S-studenter har också utvecklat vårt samarbete med studieförbundet ABF och andra organisationer inom 
arbetarrörelsen. Det märks inte minst på arbetarrörelsens gemensamma studiekonferens som S-studenter varit 
medarrangörer till. 

Grundkursverksamhet 
Förbundet har under verksamhetsåret fortsatt att utveckla sin grundkursverksamhet. Under året har vi tagit fram en 
fortsättningskurs. Fortsättningskursen arrangeras precis som den första grundkursen i klubbarna. Till stöd har klubbarna 
SSU:s studiestimulans och den studieguide som S-studenters kansli tagit fram tidigare verksamhetsår.   

Höstkonferens 
Förbundets höstkonferens ägde rum den 26 november 2016 och sammanföll med socialistiskt forum i Stockholm. Dagen 
tillbringades på socialistiskt forum med temat ”Konflikt och samförstånd” där deltagarna själva valde seminarier. Kvällen 
tillbringades på 68:an där deltagarna fick diskutera, sammanfatta insikter och tankar om S-studenter som förbund som fåtts 
under dagen med varandra. Ett trettiotal medlemmar från klubbarna deltog på konferensen.  

Vårkonferens i Bryssel 
Förbundets vårkonferens ägde rum i Bryssel i maj 2017. Ett trettiotal medlemmar deltog under dagarna som hade fokus på 
EU:s kris och framtid. Under dagarna träffade deltagarna bland annat parlamentariker Marita Ulvskog, sakkunniga Elisabeth 
Gehrke, den europeiska samarbetsorganisationen YES.  
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Arbetarrörelsens studiekonferens på Bommersvik 
S-studenter har, för första gången, varit samarrangör av arbetarrörelsens studiekonferens på Bommersvik. Det innebar ett 
väl uppskattat tillfälle för arbetarrörelsen organisationer att utbyta erfarenheter om deras studieverksamhet. Från 
S-studenters sida deltog tio medlemmar samt förbundssekreterarna Johanna Mårtensson och studieledaren Malin Malm.  

Klubbstyrelseutbildning 
I samråd med ABF har förbundet arrangerat två klubbstyrelseutbildningar för styrelser i västra Sverige samt 
mälardalsregionen. Utbildningarna syftade till att stärka klubbstyrelserna lokalt och uppmuntra samarbete mellan klubbar i 
regionerna. 

Ledarskapsutbildning för kvinnor 
I februari arrangerade förbundet sin ledarskapsutbildning för kvinnor på Tollare folkhögskola utanför Stockholm. På Schemat 
stod pass om facklig feminism, nätverksteori och ett mentorskapsprogram. Ett tiotal lokala ledare deltog på utbildning som 
hade både en politisk och organisatorisk inriktning.  
 

 

Wigforssakademin 

S-studenter har under vårterminen 2017 återigen genomfört folkhögskoleutbildningen Wigforssakademin tillsammans med 
ABF, LO, Tankesmedjan Tiden och Viskadalens folkhögskola. Utbildningens tema var ”en uppdaterad samhällsanalys” och 
riktade in sig på att rusta deltagarna på att bli mer effektiva i sitt reformistiska arbete. Ett trettiotal deltagare antogs och 
genomförde utbildningen. Deltagarna kom från hela landet och alla de organisationer som ingår i utbildningens styrgrupp. 
Förbundssekreteraren Johanna och förbundsstyrelseledamoten Håkan Bernhardsson har varit S-studenters representanter i 
kursledningen.  
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5. Kommunikation och politisk påverkan  
S-studenter har fortsatt utveckla sitt arbete med sociala medier.  Kansliet har arbetet mer med delningsbilder, kampanjer och 
filmer. Därtill har förbundet provat olika koncept för medlemsvärvning. För att öka spridningen på vår kommunikation har vi 
arbetat med annonsering. 
 
Hemsidan är fortsatt den plattform där den viktigaste informationen har samlats, men mest synlighet har vi förbundet varit 
på Facebook. 
 

 
 
Möte med ministrar och partiföreträdare  
Förbundsordförande Elin Ylvasdotter har haft kontinuerlig kontakt med ett flertal statsråd. Under verksamhetsåret har hon 
bland annat träffat Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister, 
Åsa Regnér, barn-, äldre-, och jämställdhetsminister och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och 
forskning. Elin och Johanna har även haft ett löpande utbyte med partiledningen och partistyrelsens kansli.  
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S-studenter har fortsatt ett nära samarbete med SSU både på nationell och lokal nivå. Det har inneburit gemensamma utspel 
och kampanjer om bland annat värvning och i den migrationspolitiska frågan. 
 

 
 

Almedalsveckan 
Förbundsordförande Elin Ylvasdotter närvarade på Almedalen sommaren 2016. Hon deltog i ett flertal seminarium och 
panelsamtal, bland annat om framtidens högskola, psykisk ohälsa samt bostadspolitik. Därutöver närvarade hon på ett flertal 
seminarium, mingel och möten. 

Partikongress 
Den 8-12 april ägde Socialdemokraterna partikongress rum i Göteborg. S-studenter deltog på kongressen som utställare och 
ombud. Arbetet med partikongressen präglade hela verksamhetsåret med många möten, opinionsbildning och 
politikutveckling. S-studenters fokusområden inför partikongressen var tandvård, vinst i välfärd, utvidgad studielön, migration 
och psykisk ohälsa.  
 
Förbundsordförande Elin Ylvasdotter har under året arbetet med att driva S-stundeters olika frågor i hela 
partiorganisationen. S-studenter hade också en monter som bemannades av ett flertal S-studenter från klubben GSHF i 
Göteborg. Bland annat anordnades kampanjen ”buda på en minister”.  
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Psykisk ohälsa 
Under verksamhetsåret har förbundet fortsatt arbeta med psykisk ohälsa. Detta har skett på olika sätt i hela organisationen. 
Många klubbar har anordnat aktiviteter på temat, skrivit debattartiklar och påverkat partiet i frågan. Elin har också blivit 
inbjudet vid flera tillfällen att prata om psykisk ohälsa och det var också en av förbundets profilfrågor inför partikongressen.  
 
Arbetet med psykisk ohälsa resulterade också i en rapport ”Psykisk ohälsa – ett politiskt problem” som förbundsstyrelsen tog 
fram. Syftet med rapporten var att ge en kunskapsöversikt men framförallt presentera ett flertal politiska lösningar. 
 

 

S-studenter i media 2016/2017 – ett urval. 
http://www.dagensarena.se/opinion/s-studenter-lamna-inte-universiteten-de-hogerradikala/ 
http://www.nsd.se/nyheter/en-stor-utmaning-ar-att-minska-klyftan-mellan-stad-och-land-nm4553850.aspx  
http://www.unt.se/asikt/debatt/jamstall-tandvard-med-sjukvard-4610507.aspx 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ta-studenters-oh%C3%A4lsa-p%C3%A5-allvar-1.4225177 
http://www.dagensarena.se/opinion/s-studenter-lagg-grunden-till-ett-verkligt-valfardsval/ 
http://s-studenter.se/sverige-ska-vara-stormakt-inom-flyktingpolitiken/ 
http://www.dagensarena.se/opinion/s-studenter-bankskatt-behovs-minskade-klyftor/ 
http://www.dagensarena.se/opinion/s-studenter-stoppa-vinstjakten-i-valfarden/ 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6652676 
http://www.ergo.nu/debatt/20170308-alla-ska-ha-m%C3%B6jlighet-till-en-god-studietid 
http://s-studenter.se/intervju-med-forbundsordforande-elin-ylvasdotter-infor-partikongressen/ 
http://s-studenter.se/8-mars-vi-lever-i-en-backlash-men-ocksa-i-en-tid-av-monstand/ 
http://tankesmedjantiden.se/tidenmagasin-arkiv/mediokra-man-ges-makt/ 
http://s-studenter.se/vara-tankar-finns-hos-folket-i-aleppo/ 
http://www.dagensarena.se/opinion/s-student-valfarden-lampar-sig-illa-privata-vinster/ 
http://s-studenter.se/valkommet-att-resurstilldelningen-till-hogskolan-och-universieten-ses-over/ 
http://unt.se/asikt/debatt/nej-luf-csn-bidraget-bor-absolut-inte-avskaffas-4440772.aspx 
http://s-studenter.se/uttalande-med-anledning-av-handelserna-i-turkiet/ 
http://s-studenter.se/s-studenter-vi-ar-bestorta-over-valresultatet-i-usa-2/ 
http://s-studenter.se/antligen-samtyckeslagstiftning/ 
http://www.corren.se/asikter/debatt/fler-studerar-oavsett-skatter-om4311839.aspx 
http://s-studenter.se/man-kan-saga-att-regeringen-tar-fran-riskkapitaliser-och-skattesmitare-och-ger-till-valfarden-skolan-och
-klimatet/ 
https://www.svd.se/darfor-maste-ranteavdraget-trappas-ned 
http://www.dagensarena.se/opinion/s-studenter-sa-vill-vi-ha-ditt-sommartal-lofven/ 
http://s-studenter.se/viktiga-jamstalldhetssatsningar-fran-regeringen/ 
http://s-studenter.se/s-studenter-sager-tydligt-nej-till-tiggeriforbud/ 
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http://s-studenter.se/man-kan-saga-att-regeringen-tar-fran-riskkapitaliser-och-skattesmitare-och-ger-till-valfarden-skolan-och-klimatet/
https://www.svd.se/darfor-maste-ranteavdraget-trappas-ned
http://www.dagensarena.se/opinion/s-studenter-sa-vill-vi-ha-ditt-sommartal-lofven/
http://s-studenter.se/viktiga-jamstalldhetssatsningar-fran-regeringen/
http://s-studenter.se/s-studenter-sager-tydligt-nej-till-tiggeriforbud/


http://s-studenter.se/oja%CC%88mlikhet-a%CC%88r-som-ro%CC%88kning-den-ar-ono%CC%88dig-den-a%CC%88r-farlig-och-
den-fo%CC%88rsto%CC%88r-liv/ 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/debattkrig-om-sexuella-overgrepp? 
https://www.svt.se/opinion/repliken  
http://s-studenter.se/dessa-utbildningsreformer-hoppas-s-studenter-att-lofven-presenterar-i-almedalen/ 
http://www.unt.se/asikt/debatt/utbildning-med-systemfel-4280542.aspx 
http://makthavare.se/2016/06/07/regeringen-maste-komma-med-alternativ-till-hogerns-populism/ 
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/tillfalliga-uppehallstillstand-eller-splittrade-familjer-ar-inte-losningen 
http://s-studenter.se/orovackande-med-brexit/ 
http://s-studenter.se/s-studenter-mycket-kritiska-till-den-nya-migrationspolitiken/ 
 

 

Kampanj  
S-studenter har under året haft särskilt fokus på medlemsvärvning. Insikten om att förbundet behöver ha en mer aktiv 
värvningsverksamhet för att kunna öka medlemsantalet har stärkts ytterligare under verksamhetsåret. Som ett sätt att stärka 
förbundet har vi haft särskilt fokus på terminsstartkampanjer. Under höstens terminsstart arbetade vi tillsammans med SSU 
för att väcka vi-känslan och stärka samarbetet med vårt systerförbund. 
 
En gång i månaden (undantaget sommarmånaderna) har förbundet haft särskilda värvningsveckor där fullt fokus har legat på 
att värva och engagera.  
 
Under december hade vi ett särskilt fokus. Då var det en kampanj som syftade till att driva upp siffrorna inför årsskiftet detta 
som ett sätt att öka förbundets inflytande inför det viktiga året 2017 men partikongressen. Resultatet slutade i 120 nya 
medlemmar i december.  
  
Inför partikongressen hade förbundet ett särskilt fokus på tandvårdsfrågan i kampanjarbetet. Vi drev att tandvården skulle 
likställas med övriga sjukvården och ingå i den allmänna sjukförsäkringen. Förbundet producerade också en film som fick stor 
spridning i sociala medier.  

Kårvalen  
Under vårterminen 2017 ställde klubbarna i Stockholm, Umeå, Uppsala och Karlstad upp i lokala kårval. För klubbarna i 
Umeå, Uppsala och Stockholm gick kårvalen väldigt bra men kårvalet i Karlstad gick sämre. Kampanjerna fokuserade på att 
vinna studenter genom fokus på bostadsfrågan och den ökande psykiska ohälsan ska stoppas.   

11 
 

http://s-studenter.se/oja%CC%88mlikhet-a%CC%88r-som-ro%CC%88kning-den-ar-ono%CC%88dig-den-a%CC%88r-farlig-och-den-fo%CC%88rsto%CC%88r-liv/
http://s-studenter.se/oja%CC%88mlikhet-a%CC%88r-som-ro%CC%88kning-den-ar-ono%CC%88dig-den-a%CC%88r-farlig-och-den-fo%CC%88rsto%CC%88r-liv/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/debattkrig-om-sexuella-overgrepp
https://www.svt.se/opinion/repliken
http://s-studenter.se/dessa-utbildningsreformer-hoppas-s-studenter-att-lofven-presenterar-i-almedalen/
http://www.unt.se/asikt/debatt/utbildning-med-systemfel-4280542.aspx
http://makthavare.se/2016/06/07/regeringen-maste-komma-med-alternativ-till-hogerns-populism/
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/tillfalliga-uppehallstillstand-eller-splittrade-familjer-ar-inte-losningen
http://s-studenter.se/orovackande-med-brexit/
http://s-studenter.se/s-studenter-mycket-kritiska-till-den-nya-migrationspolitiken/


 
 
 

 

Facket på sommarjobbet 
Under juli månad 2016 deltog ett antal klubbar i LO-kampanjen ”Facket på sommarjobbet” tillsammans med unga fackligt 
aktiva. Kampanjen var uppsökande och finns till för att öka kännedomen om fackliga rättigheter och spelreglerna på 
arbetsmarknaden hos unga sommarjobbare.  
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6. Tidskriften Libertas 
Verksamhetsåret inleddes med en redaktionshelg där redaktionen slog fast verksamhetsårets kommande arbete, struktur 
och strategi. Redaktionen hade även en kick-offaktivitet. 
 
Libertas har under verksamhetsåret 2016-17 släppt två antologier, ”Världen är vår” samt ”Bröd och rosor”. Vi har också 
förändrat antologiformen på så sätt att de numer är bokstavliga antologier, det vill säga ett publicerat urval av texter från 
webbtidningen. Libertas närvarade även vid bokmässan i Göteborg 2016.  
 
Libertas genomförde tillsammans med kansliet en läsarundersökning för att kvalitetssäkra tidskriftens utvecklingsarbete och 
för att förankra vår verksamhet i medlemsbasen. Den främsta och mest konkreta erfarenheten från denna undersökning är 
att medlemmarna önskar se fler debatter. 
 
Vi hade även ett släppmingel för ”Världen är vår”, förlagt på Sveavägen 68 i Stockholm. 
Vi försökte även att experimentera med och höra oss för om annonseringsmöjligheter. Vi kontaktade olika, för 
arbetarrörelsen relevanta, aktörer med förfrågan om de ville annonsera hos oss. De flesta svaren var negativa eller uteblev, 
med undantag för ETC Uppsala som kunde tänka sig ett annonseringsutbyte, det vill säga vi får publicera en annons i deras 
tryckta tidning mot att vi publicerar en annons från dem på vår webbtidning.  
 
Vi genomförde även en helrenovering av webbtidningen där vi underlättade delningsfunktioner, länkade till Libertas på 
sociala medier, gjorde det möjligt att se hur många delningar varje inlägg fått samt förändrade flikarna. 
 
Redaktören har även återuppväckt Libertas från de döda på Twitter, där vi numer är aktiva och har ca 700 följare. 
Facebooksidans information har uppdaterats för första gången på fyra år.   
Antologierna fräschades upp i och med att redaktören anlitade den grafiska formgivaren Veronika Teljing som designat 
trycksakerna på unikt och estetiskt tilltalande sätt. 
 
Redaktionen har löpande haft kontakt genom Skypemöten och en intern Facebookgrupp. Vi har löpande kontaktat externa 
skribenter, medlemmar och organisationer som skrivit i tidskriften – alltså ägnat oss åt helt vanligt redaktionellt arbete. 
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