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välkommen till S-studenters 28:e 
kongress!  
S-studenter 28:e ordinarie kongress går av stapeln den 9-11 juni på Viskadalens folkhögskola utanför Borås. 
Förbundsstyrelsen och värdklubben S-studenter Borås hälsar dig hjärtligt välkommen! 

Under kongressen kommer vi bland annat att anta ett reformprogram och ett högskolepolitiskt program. Vi kommer även 
välja en ny förbundsstyrelse och anta en verksamhetsplan för 2017/2018. Tillsammans med detta utskick får du alla de 
handlingar som kongressen ska ta ställning till tillsammans med schemat för kongressen och instruktioner för åsiktstorgen.  

Detta kompendium innehåller praktiskt information och tankar om hur vi skapar en inkluderande och jämställd kongress 
tillsammans med övningar och inspiration inför delegationsarbetet. I år presenterar vi dessutom två avsnitt med 
kongresskolan i rörlig bild. Håll utkik på sociala medier! 
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Resor  
Resor till och från Borås bokar du själv på sj.se med hjälp av förbundets bokningsguide. Bokningsguiden finner du bifogad i 
mejlet med handlingar.  

Resorna ska bokas innan den 24 maj, då spärras lösenordet i bokningsguiden. Följ noga instruktioner i guiden och boka resan 
så snart som möjligt för att hålla nere kostnaderna.  

Om du behöver flyga eller resa på annat sätt kontaktar du kansliet. Milersättning för resa med egen bil måste godkännas av 
förbundssekreteraren i förväg.  

För resorna mellan Borås station och Viskadalen ordnar förbundet med bussar. Bussarna avgår 11.30 på fredagen. På 
söndagen är vi tillbaka på Borås Station till 16.00. Missar du bussen betalar du själv bussbiljetten med lokaltrafiken. Möjlighet 
att bli hämtad med minibuss finns för dem som behöver anlända senare. Kontakta kansliet för att anmäla detta.   

När du kommer till kongressen  
På bussen från stationen kommer du bli avprickad. Väl framme på Viskadalen kommer delegationsledarna få rumsnycklar till 
sina delegationer och tilläggsinformation om helgen. Mellan 12 och 13 serveras det en enklare lunch i samma byggnad som 
receptionen och plenum ligger i.  

13.00 öppnar kongressen och 13.15 får vi besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. För att vi faktiskt ska 
kunna börja på utsatt tid är det viktigt att du är på plats i kongressalen (plenum) på utsatt tid. Kongressalen är lokaliserad i 
huvudbyggnaden, alldeles bakom receptionen.  

Boende  
Alla deltagare bor på Viskadalens konferensanläggning i delade rum. Ni behöver inte packa med lakan eller handdukar men 
när ni lämnar rummet på söndagen ska det vara städat. Städkostnader för ostädade rum faktureras era respektive klubbar.  

 

Mat  
Alla ombud och ersättare kommer få frukost, lunch och middag under hela kongressen. Det kommer även serveras fika 
förmiddag och eftermiddag. Kaffe kommer serveras vid mat och fika och kaffeautomater finns i anslutning till plenum. Tobak 
säljs inte på eller i närheten av anläggningen.  

Maten äter vi i matsalen på området. Maten under helgen är vegetarisk. Specialkost serveras till de som anmält denna i 
förväg.  

Tillgänglighet  
Kansliet arbetar för att kongressen ska vara tillgänglig för alla. Meddela kansliet om behov som lätt kan missas.  
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Trygghetsteamet 
På årets kongress kommer vi ha ett trygghetsteam på plats. Trygghetsteamets uppdrag är två: agera stöd för ombud som 
känner sig illa behandlade på något sätt samt granska talartiden. Teamet kommer stötta de som behöver stöttning och föra 
vidare sådant som behöver följas upp av presidiet.  
 
Vårt trygghetsteam utgörs av Josefin Larsson och Sandra Sangwan. Josefin arbetar som ombudsman för SSU i Södra Älvsborg 
och Sandra är aktiv i SSU och S-studenter i Uppsala. Ni når Josefin på 070- 270 97 18 och Sandra på 070- 765 61 53.  

 

 
Josefin   Sandra  

 

En pappersfri kongress  
Kongressen kommer vara helt pappersfri, detta innebär att du själv ansvarar för att ha med dig alla handlingar. Det kommer 
inte gå att skriva ut handlingar på plats.  

Alla handlingar och styrelsen ändringsförslag kommer att publiceras på s-studenter.se/kongress2017 

Festen  
Kongressfesten kommer äga rum i matsalen och ladan under lördagskvällen och ha temat ”regn”. Under kvällen kommer vi 
äta, sjunga och lära känna varandra bättre. Middagen kommer som förra året vara alkholfri. Vill du hålla tal? Sjunga en sång? 
Dansa en dans? Kontakta toastmaster Marcus Gunnarsson på margu222@student.liu.se 

Sånger  
På kongressfesten brukar vi sjunga våra klubbsånger. Det kommer att finnas sånghäften med bland annat klubbsånger. Om 
din klubb vill ha med sin sång i häftet måste den skickas in till Emmas Nilsson på emma.nilsson@s-studenter.se innan den 1 
juni. Det gäller både om ni skrivit en ny vers eller en helt ny sång.  
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Arbetet med delegationen 
Delegationen är din klubbs grupp av ombud. Tillsammans är ni era medlemmars representanter på det viktigaste mötet S-
studenter har varje år. Det är klokt att ha delegationsträffar för att hinna prata igenom hur ni ska tänka i olika frågor, fördela 
ansvar och informera nya ombud om hur en kongress går till. Ofta har delegationen en delegationsledare som är ansvarig för 
att alla ombud fått rätt information och har koll på upplägget inför kongressen. Delegationsledarna kommer att kallas till ett 
informationsmöte över Google Hangouts någon vecka innan kongressen.  

 
Tips inför era kongressträffar  
•Diskutera genom hur kongressen ska vara för att alla ska känna sig sugna på att gå upp i talarstolen och säga något.  

•Inventera vilka som tidigare varit på kongresser. Dela erfarenheter!  

•Läs igenom reformprogrammet tillsammans: Är förslagen bra? Vilka saknar ni? Hur ska ni formulera nya förslag så att de har 
chans att vinna en majoritet av rösterna på kongressen?  

•Läs igenom stadgarna tillsammans: Förstår alla dem? Hur kommer stadgarna att påverka er verksamhet lokalt efter 
kongressen? Blir det någon skillnad?  

•Läs igenom verksamhetsplanen tillsammans: Vad kommer den att användas till efter kongressen? Diskutera hur ni tror att 
planen skulle kunna påverka er verksamhet lokalt. Är det något ni vill ändra på?  

•Läs igenom motionerna tillsammans: Diskutera om håller ni med. Är det något ni vill ändra på?  

•Läs igenom dagordningen tillsammans: Gå igenom alla begrepp som är ovanliga.   

•Gå igenom vad som händer på kongressen: Titta på schemat och fördela ansvarsområden.  

 

En jämställd kongress  

• Inför kongressen  
Förbundsstyrelsen hoppas att vi ska få en kongress där alla kan komma till tals och påverka på lika villkor. Vi har stora och 
små delegationer, kongressvana och kongressovana medlemmar. Men framför allt har vi patriarkala strukturer som vi hela 
tiden behöver jobba aktivt för att motverka.  

Inför kongressen är det smart att ordentligt fundera genom vilka frågor varje ombud vill och kan ta plats i. Gå igenom målen 
kring jämställdhet och likabehandling som S-studenter arbetar med och varför det är viktigt med representation. Gör sedan 
denna övning med ombuden:  

 
Vem pratar om vad på kongressen?  
Steg 1.  
Be ombuden rita en skala från 1-10 på ett papper. Be sedan ombuden placera ut områdena arbete, välfärd, internationellt, 
utbildning, reformprogrammet, högskolepolitiska programmet och organisation efter hur viktiga områdena är för dem 



	 	
	

	 5	

10=jätteviktigt 1=helt oviktigt.  

Steg 2.  
Be sedan ombuden svara på frågan ”på vilket sätt berör det här ämnet mig i mitt liv?” på samtliga områden. T.ex.: ”arbete berör 
mig eftersom jag och mina kollegor är timanställda och vill ha fasta anställningar” eller ”studiebidrag berör mig eftersom jag 
lever på CSN”.  

Steg 3.  
Be sedan ombuden svara på frågan ”varför är det här ämnet viktigt för mig?” på samtliga områden. T.ex.: ”Välfärd är viktigt för 
mig eftersom en bred välfärd är grunden för ett jämlikt samhälle” eller ”Organisation är viktigt för jag vill att fler unga ska 
engagera sig i SSU”  

Steg 4.  
Sista frågan! Be ombuden svara på frågan: ”Har jag någonting att säga i det här ämnet?” på varje område. Troligtvis kommer 
svaret bli ”JA!” på samtliga områden.  

Steg 5.  
Gå igenom svaren tillsammans i gruppen, ett område i taget. Troligtvis kommer ni märka att ni har flera olika ingångar till 
områdena, olika hjärtefrågor och att alla perspektiv är viktiga. Prata med deltagarna om att även om man har sitt område som 
man brinner för så har man viktiga perspektiv i flera frågor även om man placerat dem längre ner på skalan. Prata också om 
att det är viktigt med bred representation i vem som går upp i vilka frågor och tala om för ombuden att de också har ett 
ansvar i att se till att kongressen i sin helhet blir representativ för S-studenters medlemmar. Be dem ge förslag på hur ni som 
grupp kan vara med och säkerställa att vi når målet om en jämlik kongress.  

• Under kongressen  

Använd åsiktstorgen:  
På åsiktstorgen kan vi  ställa frågor om vi inte förstår vad någon menar, diskutera och få en uppfattning om hur stort stöd 
olika förslag har. Men det viktigast med torgen är kanske ändå möjligheten att komma överens och skapa nya 
kompromissförslag.  

Tips på framgång på åsiktstorgen:  
1. Fundera genom om det finns förslag som är snarlika era egna. Finns det förslag som går i samma linje men som skiljer sig 
åt på vissa plan? Tänk då igenom: vad är viktigast, att vi tar ett principiellt beslut eller att just exakt den skrivningen som ni 
föreslår vinner över alla andra snarlika?  

2. Finns det någon poäng med att stå i plenum och debattera detaljerna i två liknande förslag? Har ni svårt att komma på 
jämkningsförslag? Be någon hjälpa er!  

Att låta alla komma till tals:  
Om du redan varit uppe i talarstolen så kan det vara bra att fundera på att det kan finnas andra, exempelvis någon som inte 
varit uppe i talarstolen än, som kan gå upp istället.  

Tänk på att det är många frågor som kommer behandlas under kongressen och att det därför är bra att dela på ansvar och 
prioritera den begränsade tid du har till förfogande.  

Tre tips för en jämställd kongress:  
•Ta i hand: Se till att vara vänlig även mot de du debatterar mot. Ta dina meningsmotståndare i hand och applådera när de 
snackat. Var schyst helt enkelt.  



	 	
	

	 6	

•Utmana dig själv: Fundera på vilka just dina utmaningar är för att vara jämställd. Gör detta innan kongressen och se till att 
påminna dig själv under kongressen.  

•Undvik bastuklubbar: Det är inte ovanligt att informella nätverk bildas under kongresser. Inte sällan består sådana nätverk av 
killar. Försök utmana detta genom att ha tydliga stukturer för hur beslut ska tas i just er delegation.     

 

Något du funderar på? 
Om du har frågor eller funderaringar ska du i första hand vända dig till din delegationsledare. Gäller frågorna mat, boende 
eller resor? Kontakta S-studenters ombudsman och kongressgeneral Emma Nilsson på emma.nilsson@s-studenter.se  

Det går självklart också bra att kontakta S-studenters förbundssekreterare Johanna Mårtensson med frågor som gäller 
kongressens innehåll, handlingar eller upplägg på johanna.martensson@s-studenter.se eller 070-774 15 62  

Vi ses på Viskadalen!   

	


