
Rubrik Nummer Yrkande Namn Klubb Ord? Yrkar Jämkning?
En stark studentrörelse 2.1 S-studenter ska fortsätta och utveckla samarbete med SSU både nationellt och lokalt för att främja 

medlemsrekrytering, bildning och ekonomi.  Lägs till på slutet av första stycket.
Jaroslav marhun Laboremus k

En stark studentrörelse 2.2 1 ny att-sats under "Det största och bredaste studentförbundet":
S-studenter ska ta fram en nationell strategi för hur medlemstalet ska ökas och denna strategi ska 
ses över på årsbasis
2 ny att-sats under "Det största och bredaste studentförbundet":
Att S-studenter tar fram en plan för hur finansieringen av förbundets verksamhet ska kunna förbättras 
fram till 2020.

Håkan Bernhardsson GSHF k

Idépolitik och bildning 3.1 1. Förslag på nytt stycke, rubrik: "Digitala utbildningar och diskussioner"

brödtext: "En viktig del i förbundets verksamhet är att vårda sina medlemmar, och en viktig del i detta 
är att medlemmarna kan delta på interna utbildningar. Eftersom förbundets ekonomi inte ger ett så 
stort
utrymme för omfattande fysiska träffar ska förbundet genomföra försök med digitala utbildningar på 
nationell nivå. Givetvis ska dessa inte ersätta fysiska träffar eftersom sådana har ett än större värde 
men de bör betraktas som ett ekonomiskt hållbart komplement."

att-satser: "Ø S-studenter ska genomföra försök med digitala utbildningar före 2018.
Ø S-studenter förstärker möjligheterna för nationellt utbyte på digital väg."

Håkan Benrhardsson GSHF k

Idépolitik och bildning 3.2 LSSK yrkar på att efter stycket med underrubriken "Samarbete med LO" lägga till följande underrubrik 
med lydelsen:
De nationella nätverken
- Målet till 2020 är att öka de nationella nätverkens synlighet och underlätta för ett breddat deltagande 
med geografisk spridning.
De nationella nätverken har en bra verksamhet som breddar förbundets nationella verksamhet och 
kompletterar verksamheten som bedrivs på lokal nivå. De nationella nätverkens verksamhet bidrar till 
ökad kunskap inom deras respektive fokusområden. Vi måste arbeta mer aktivt med att öka deras 
synlighet gentemot förbundets medlemmar samt bredda rekryteringen och deltagandet så att alla 
medlemmar har möjlighet at delta i de nationella nätverken. Förbundsstyrelseledamöter ska i sin 
kontakt med klubbar informera om nätverken och deras verksamhet.

Caroline Stern Olsson LSSK Ja k



Idépolitik och bildning 3.3 1 att stycket "Samarbete med LO" ändras till
Samarbete med fackföreningsrörelsen
- Målet till 2020 är att skapa ett fördjupat samarbete med LO samt övriga fackföreningar.
Facklig-politisk samverkan har varit en fundamental del av arbetarrörelsen ända sedan 
fackföreningarna bildade socialdemokratiska partiet. Den fackliga organiseringen är grundsten i social- 
demokratisk politik och S-studenter ska därför jobba för en ökad medvetenhet om fackliga rättigheter 
och förståelse av vikten av facklig organisering bland studenter.

Fackföreningsfientlig politik kan endast motarbetas genom ökad organisering och kunskap. Eftersom 
att vi är ideologiskt och organisatoriskt närstående fackföreningarna finns det stor potential att 
fördjupa samverkan och samarbete med fackföreningarna inom utbildning, bildning och idéutveckling. 
Vi tror att sam- arbetet bör utvecklas på flera sätt, varav ett är ett uppsatssamarbete där 
fackföreningarna exempelvis tillhanda-
håller uppsatsämnen och handledare.
Idag finns ett lyckat samarbete i Wigforssakademin för fackligt aktiva och s-studenter men sam- 
arbetet har stora möjligheter att fördjupas. Genom Wigforssakademin kan idépolitiken utvecklas i 
skärningen mellan akademi och fackföreningsrörelse. Men endast ett fåtal personer per år har
möjlighet att gå Wigforssakademin. Vi vill se en bred samverkan med fackföreningarna som många 
har möjlighet att ta del av.

Lina Vänglund Laboremus Ja k

Samarbete med LO 4.1 SSK yrkar att den facklig-politiska samverkan utökas till även TCO och SACO utöver LO. Patrik Khosravi SSK Ja k

Annat 5.1 Se samma yrkande som inskickat: "Ett utvecklat samarbete med socialdemokraterna" Siri Adelmann USHF k Unikom, 
demos, 
USHF, KSSK, 
LSSK, BoråsAnnat 5.2 Ett utvecklat samarbete med socialdemokraterna

Medlemskapet i S-studenter idag karaktäriseras ofta av en kort och intensiv period. Alla medlemmar  i 
s-studenter bör därför erbjudas medlemskap i partiet. Inte minst de medlemmar som är på väg att 
falla ur. Ett medlemskap i Socialdemokraterna går idag på 240 kr/ året. Detta gör att många av våra 
medlemmar avstår eller skjuter inträdet i partiet på framtiden. Subventionerat medlemskap ser olika ut 
i landet men är något s-studenter bör arbeta med nationellt. Genom att fler klubbar blir S-föreningar 
och fler S-studenter får förtroendeuppdrag kan våra medlemmar bättre tas tillvara. Ökade samarbeten 
med andra delar av arbetarrörelsen bidrar också till vidare engagemang. 
- 2018 ska vi ha en gemensam strategi med Socialdemokraterna för att våra medlemmar ska gå med 
i partiet.
- 2020 ska alla s-studentklubbar som inte aktivt avstår vara s-föreningar.
- S-studenter ska verka för att alla s-studenters medlemmar ska erbjudas medlemskap i SAP till 
förmånligt pris.

Siri Adelmann USHF Ja k


