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Verksamhetsberättelse 

verksamhetsåret 2015/2016 
 
S-studenters verksamhetsår löper från den första juli till den sista juni. Det betyder att kongressen alltid behandlar 
verksamhetsplanen för det verksamhetsår som avslutades året innan kongressen äger rum. Samma sak gäller med den 
ekonomiska berättelsen.  

 
1.1 Förbundets medlemmar och klubbar 
Följande klubbar har under verksamhetsåret varit anslutna till förbundet: 

- Axis Mundi (Kalmar) 
- Borås S-studenter 
- Demos (Växjö)  
- Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) 
- Halmstad S-studenter  
- Helsingborgs S-studenter 
- Jönköpings S-studenter 
- Karlstads socialdemokratiska studentklubb (KSSK) 
- 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)  
- Sundsvalls S-studenter 
- Unikum (Luleå) 
- Umeå socialdemokratiska högskoleförening (USHF) 
- Örebro S-studenter  

 
1.2Medlemmar  
Vid årsskiftet 2014/2015 hade förbundet 1 113 medlemmar. Ett år senare hade förbundet 1056 medlemmar.  

 

 
2. Förtroendevalda på kongressen 2015 

 
2.1 Förbundsstyrelsen 
Elin Ylvasdotter, förbundsordförande, två år 
Johanna Mårtensson, förbundssekreterare, två år 
Daniel Smirat, vice förbundsordförande, ett år 
Julia Berg, ledamot, ett år 
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Nasra Ali, ledamot, ett år 
Jonas Nordström, ledamot, ett år 
Johan Ekström, ledamot, ett år 
Sofia Bohlin, ledamot, ett år 
Lina Vänglund, ledamot, ett år 
Roshan Yigit, ledamot, ett år 
Håkan Bernhardsson, ledamot, ett år 
Amanda Hellman, ledamot, ett år 
Anton Jordås, ledamot, ett år 

 
2.2 Libertas 
Madeleine Bengtsson, redaktör, ett år  
Simon Andersson, ett år 
Emil Fridolfsson, ett år 
Marina Fransson, ett år 
Lisbeth Estrada Pérez, ett år 
Alexander Pettersson, ett år 
Malin Dahlberg, ett år 
Olivia Sköld, ett år 

2.3 Valberedning 
Emilia Wikström Melin, sammankallande, ett år  
Mattias Gotthold, ett år  
Claes Herman Lundgren, ett år 
Mirza Barakzahi, ett år 
Pontus Andersson, ett år 
Klara Strandberg, ett år  
Emma Nilsson, ett år (avsade sig uppdraget i mars 2016) 

2.4 Revisorer 
Frida Persson, ett år 
Mathias Eriksson, ett år 

Revisorsersättare:  
Ebba Ringborg, ett år 
Peter Fransson, ett år 

 
3. Medlemskap och representation.  

 
3.1 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 
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• Unga örnars vänner  

 
3.2 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 

• YES:s byrå: Nasra Ali 

• Västra Sveriges arbetares folkhögskolas styrelse: Sofia Bohlin   

• Olof Palmes internationella centers styrelse: Nasra Ali 

 
4. Nätverk och utskott 

Förbundet har under året haft två aktiva nätverk. En ambition har varit att få igång åtminstone ett ytterligare nätverk. 

4.1 Burmautskottet 
I september 2015 höll Burmautskottet årsmöte i Stockholm. De besöktes av den då nyvalde 
förbundssekreteraren Johanna Mårtensson och vi diskuterade utskottets framtida organisation och rollerna 
mellan förbund och utskott. Det stundande valet i Burma diskuterades också, utskottet har till stor del följt 
Svenska Burmakommitténs rapportering. På årsmötet omvaldes Emelie Svensson till ekonomiskt ansvarig 
och Roaa Hamsis och Charlotte Malmborg till koordinatorer, samtliga på ett år. 

Under 2016 var därför fokus på att få upprätthålla kommunikationen och samarbetet med SYCB (Student 
& Youth Congress in Burma) som är Burmautskottets partner på plats. Utskottet har även följt 
utvecklingen i landet vilket dessvärre pekar på fortsatta utmaningar för demokratin och en fortsatt oro för 
mänskliga rättigheter. Exempelvis är den muslimska minoriteten rohingyas förföljda, trakasserade och 
extremt utsatta i landet vilket utskottet försökt lyfta som diskussionsämne bland eleverna för att öka 
förståelse, tolerans och främja en fredlig utveckling. 

Under våren 2016 rekryterades en ny volontär, Otto Berglund som under årsmötet i september valdes till ny 
koordinator för utskottet efter att Charlotte Malmborg och Roaa Hamsis lämnade sina uppdrag. Helen 
Buhtoo valdes vid samma möte till vice koordinator. Båda har erfarenhet av både utskottet och S-studenter 
och har snabbt satt sig in i verksamheten. De planerar nu, tillsammans med förbundssekreterare Johanna 
Mårtensson för hur utskottet på bästa sätt ska organiseras i fortsättningen. 

Ambitionen med Burmautskottet är att skapa förutsättningar, genom att utbilda starka kvinnliga ledare, 
för en stark och livskraftig, enad demokratirörelse i Burma och det uppdraget kommer vi fortsätta kämpa 
för!  

 
Förändringar i programmet: 
SYCB driver sedan början av 2016 skolan inne i Burma, inte långt från den största staden Rangoon.  

Jämställdhet är en av projektets mest prioriterade frågor. Sedan flytten till Burma gäller är skolan öppen både för unga 
män och kvinnor (tidigare endast unga kvinnor) vilket inneburit att både utskottet och SYCB fått diskutera könsroller och 
normer i högre utsträckning både sinsemellan men också i relation till eleverna. Burmautskottet följer löpande 
verksamheten för att på bästa möjliga sätt vara behjälpliga i utformandet av läroplan, fördjupning av ämnen samt i vanlig 
ordning – rekrytera och skicka ner volontärer till skolan.  

I och med flytten till Burma har kostnadsläget blivit mer ansträngt. Delvis beror detta på att priserna generellt är dyrare i 
Burma, framförallt lokalhyra. Volontären varken får eller kan inte heller bo tillsammans med eleverna som tidigare vilket 
inneburit ökade kostnader för hostel/guesthouse. Sammantaget har det betytt att volontärtiden har förkortats men det 
är något som utskottet ser över kontinuerligt och anpassar till utbildningsplanen.  
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4.2 Migrationspolitiska nätverket  
Under verksamhetsåret har S-studenters migrationspolitiska nätverk vid tre tillfällen deltagit i den offentliga debatten 
genom debattartiklar. Två av dessa artiklar har publicerats i Dagens Samhälle, ”Att stänga dörren för nödställda är fel” 
den 27 november 2015 respektive ”Regeringens migrationspolitik ohållbar” den 17 mars 2016, och en i ETC ”Regeringen 
vänder flyktingarna ryggen” den 21 juni 2016. I skrivandeprocessen har ett flertal medlemmar i nätverket deltagit.  

Den 6 oktober besökte sammankallande för nätverket, Roshan Yigit, USHF i Umeå för att berätta om nätverkets arbete 
och de reformförslag som nätverket har tagit fram för en human och solidarisk migrationspolitik. Den 24 februari deltog 
Roshan i panelsamtalet ”Flykting eller asylsökande – fakta och myt” som anordnades av ABF Göteborg. Den 13 februari 
hade nätverket planeringskonferens i Stockholm på Sveavägen 68 för att diskutera förändringarna i svensk 
migrationspolitik och planera nätverkets arbete. Som föreläsare på konferensen deltog tidigare förbundsordförande för 
S-Studenter Talla Alkurdi och advokaten Ignacio Vita. I slutet av verksamhetsåret tog Elin Fondén, från GSHF i Göteborg, 
över som ny sammankallande för nätverket.   

5. Förbundsstyrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta ordinarie möten utöver det konstituerande styrelsemöte och mins fyra 
telefonmöten. De ordinarie 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 styrelsen tagit beslut om förändringar i olika policydokument. Nya planer för 
förbundsstyrelsens arbete antog som exempelvis kommunikationsplanen.  
 
Förbundsstyrelseledamöterna hade under året olika ansvarsuppgifter. Förutom de stadgereglerade ansvarsområdena 
såsom jämställdhetsansvarig och studieansvarig, har ledamöterna bland annat fått ansvara för det internationella 
arbetet, revidering av förbundets politiska program och kommunikationsarbete.  

 
6. Kansliet  
Kansliet bestod under verksamhetsåret av Elin Ylvasdotter, Johanna Mårtensson och ombudsmannen Åsa Zetterberg. Åsa 
lämnade förbundet för ett annat arbete i mars 2016 och Emma Nilsson anställdes då som ny ombudsman. Under mars 
till maj 2016 förstärktes kansliet ytterligare med två organisatörer: Jon Högman och Alexander Petersson. 
Organisatörerna arbetade i klubbar ute i landet, med kårvalskampanjer och för att stärka samarbetet mellan 
studentklubbarna och det socialdemokratiska partiet.  
S-studenters kansli är beläget på Sveavägen 68 i Stockholm.  

 
7. Internationellt 
 

7.1 Internationell samordning 

Förbundet har under en längre period arbetat med samordning som syftar till att öka samarbetet mellan det 
internationella utskottet, burmautskottet och resten av förbundet. Detta för att möjliggöra en koordinerad verksamhet 
som utskottet och förbundet kan dra nytta av. Detta för att synliggöra utskottet och det internationella arbetet för 
medlemmarna.  
 
Förbundet inledde också under verksamhetsåret en process för att synliggöra förbundet i de organisationer vi är 
medlemmar i, så som IUSY, YES och FNSU. Vi har även arbetat med att skapa kontinuitet i det internationella arbetet i 
form av kontinuerlig dokumentation från internationella aktiviteter.  

 
7.2 FNSU 

Elin Ylvasdotter har deltagit vid ett flertal FNSU-möten under verksamhetsåret.  
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FNSU-kongressen ägde rum i Helsingfors den 30 september till den 2 oktober 2016. Nasra Ali, Roshan Yigit och Elin 
Ylvasdotter representerade S-studenter på kongressen. Tillsammans med SSU drev våra ombud igenom två motioner: 
“Resolution about the need for a common responsibility for the refugee situation” och “Resolution for implementing a 
social protocol to the EU-law”. Båda motionerna gick igenom. På kongressen beslutades också om organisatoriska 
riktlinjer för FNSU och ledarskapet överlämnades till Norge, AUF, som ska leda FNSU de kommande två åren.  

 
7.3 YES 

S-studenter har under verksamhetsåret fokuserad på att delta på aktiviteter som rör Young European Socialist (YES). 
Fram till kongressen som anordnades i Tyskland den 9-12 april 2017 representerats förbundet av Nasra Ali i YES-byrå.  
YES som paraplyorganisation har haft en hel del interna konflikter där ledarskapet har kritiserats. Som konsekvens av 
detta valde förbundet att minska sitt deltagande i aktiviteter, utöver byrå-mötena i YES.  
 
Flertalet byrå-möten har varit undermålig då konflikten har genomsyrat dagordningen. Därför har inga politiska strategier 
kunnat formulerats eller diskuterats. Nasras roll, som valdes som byrå-ledamot på kongressen 2014, har framförallt 
handlat om att medla och försöka få de olika organisationerna att samarbeta. YES som organisation är otroligt splittrad 
och består nu av grupperingar. Flertalet möten har därför fokuserad på att organisera inför kongressen och även försöka 
få igenom vissa politiska punkter, så som en gemensam ståndpunkt kring frågan om flyktingmottagande. 
 
Den 21-23 oktober 2015 arrangerade YES ett seminarium, Progressive for Climate tillsammans med FEPS, PES och S&D 
Group i samband med COP21. Johan Ekström från förbundsstyrelsen deltog för att representera S-studenter. Den 20-22 
november 2015 medverkade Nasra på byrå-möte i Luxemburg. Den 18-20 mars 2016 deltog Nasra på ett byrå-mötet i 
Nederländerna. YES-Summercamp som arrangerades i Italien den 19-24 juli 2016 valde förbundet att inte skicka några 
medlemmar. I samband Summercamp hade även YES byrå-möte som Nasra inte delta på då det arrangerades med så 
kort varsel. Roshan Yigit åkte även den 25-27 november 2016 som ersättare för Nasra Ali på YES-byråmöte i Frankrike. 

 
7.4 IUSY 

Nasra Ali som internationella ledare representerade S-studenter på IUSY-kongressen i Albanien 25-28 februari. Temat var 
”Building peace – changing the system”. Tillsammans med FNSU drev S-studenter ändringsförslag i texter men även 
resolutioner. Det var långa politiska diskussioner på kongressen och speciellt intensivt blev det när Israel/Palestina-
konflikten diskuterades, liksom västsaharafrågan. Efter långa debattinlägg föll voteringarna ut till vår fördel. SSU drev 
under kongressen en resolution om flyktingmottagande (Öppna Europas portar!) som S-studenter stod bakom och gav 
stöd för i talarstolen. Resolutionen antogs med stor majoritet.  

 

8. Studier och påverkan 

8.1 Ledarskapsutbildning för kvinnor 

Den 19-21 februari 2016 genomfördes förbundets ledarskapsutbildning för kvinnor. Utgångspunkten för utbildningen är 
behovet av att utveckla och stärka kvinnliga ledare i förbundet, både de som har och de som har intresse av att i 
framtiden ta ledande ansvar i förbundet och utanför det. Utgångspunkten är att den enskilda individens ledarförmåga 
tränas i relation till en rad olika frågor och situationer som ledare kommer att behöva ta ställning till. Likväl handlar 
utbildningen om att ge deltagarna en insikt i sin roll som ledare, självkännedom om hur de agerar i givna situationer och 
en insikt i hur deras agerande uppfattas av andra.  
 
Madeleine Bengtsson och Nasra Ali höll i utbildningen. Inbjudna gäster var Annika Strandhäll som pratade om psykisk 
ohälsa, Sara Karlsson som pratade om ledarskap och Yasmine Hussein som pratade om hållbarhet i engagemang. Ett 
tjugotal personer deltog och utvärderingarna visade på en mycket lyckad utbildning.  

 
8.2 Wigforssakademin   
Förbundet har under verksamhetsåret anordnat Wigforssakademin i samarbete med Västra Sveriges Arbetares 
Folkhögskola (VSAF), ABF, Tankesmedjan Tiden och LO. Kursledningen utgjordes av Johanna Mårtensson, Helena Smith 
(tidigare deltagare), Sofia Bohlin (förbundsstyrelsen), Peter Rydjer (IF Metall) och Theodor Bjursell (VSAF).   
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Wigforssakademin är en kurs för fackligt och/eller politiskt aktiva i arbetarrörelsen. Syftet med kursen är att bjuda in till 
fördjupningar i arbetarrörelsens idédebatt och att inspirera till morgondagens reformer. Under kursen är 
folkrörelsepedagogiken viktig och klassiska föreläsningar varvas med samtal i olika former och kultur. Wigforssakademin 
är en folkhögskolekurs motsvarande halvtidsstudier inom högskolans grundnivå och berättigar deltagarna till CSN.  
 
Wigforssakademin har varit populär och antalet ansökningar låg under året på en fortsatt hög nivå. Det övergripande 
temat för årets kurs har varit ”Framtiden” med tre olika nedslag så som: tekniken och hur den förändrar oss, folkrörelsens 
framtid samt globalisering och nya samhällskontrakt. Kursen har haft tre helgträffar på Viskadalens Folkhögskola utanför 
Borås som hölls 22-24 januari, 11-13 mars och 27-29 maj samt inlämningsuppgifter och egenarbete mellan träffarna. Nytt 
för i år var även en valfri träff i Stockholm i anslutning till LO-kongressen den 18 juni.  Totalt antogs 35 personer till 
utbildningen varav 31 fullföljde hela kursen. Såväl föreläsare som deltagare var efter utbildningen nöjda med kursens 
genomförande.  
 
8.3 Facklig-politisk samverkan  
Verksamhetsåret inleddes med att träffade Elin och Johanna träffade LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson. Mötet 
resulterade i konkreta planer för politiska och organisatoriska samarbete som kansliet sedan arbetet vidare med 
tillsammans med bland annat LO:s ungdomssekreterare. Samarbetet med LO kretsar organisatoriskt mycket kring att 
stärka Wigforssakademin som mötesplats och öka antalet sökande från de fackliga leden. Detta arbete intensifierades 
under verksamhetsåret bland annat genom att LO tagit en tydligare plats i styrgruppen och fått mer inflytande över 
kursledningens arbete.  

S-studenter har även samarbetat med TCO och SACO på olika sätt. Samarbetet med SACO har främst skett via deras 
studentråd och mest i form av möten med deras ledning. S-studenters förbundsordförande Elin Ylvasdotter har också 
varit en del av SACO studentråds pensionsgrupp som består av nästan alla partipolitiska ungdoms- och studentförbund. 
Syftet med gruppen är att bilda sig kring pensionsfrågan men också få möjlighet att diskutera över partigränserna.  
 
S-studenter har träffat TCO vid flertal tillfällen. Förbundsordförande har haft möten med deras förbundsordförande Eva 
Nordmark och även träffat TCO:s utbildningspolitiskt ansvariga för att diskutera utbildningspolitik. Förbundet deltog 
också på TCO:s utbildningskonferens. Därutöver har S-studenter deltagit på invigningsminglet av TCO:s nybildade 
tankesmedja Futurion.  

 
 
8.4 Forskarkonferensen   
Den 25 maj anordnade S-studenter en forskarkonferens tillsammans med arbetarrörelsen forskarnätverk. Temat på 
konferensen var ”EU ut ur krisen” som belyste de olika utmaningar och kriser EU står inför. Ämnen som avhandlades var 
bland annat ekonomi, miljö, migration och högerextremism, På konferensen deltog alltifrån statsråd och 
riksdagsledamöter till forskare och partimedlemmar. 

 
  
8.5 Almedalen   
Förbundsordförande Elin och förbundssekreterare Johanna närvarade i Almedalen sommaren 2015. S-studenter 
anordnade bland annat ett välbesökt mingel, ett seminarium om studenters villkor samt lanserade kampanjen ”Plugga 
inte!”. Därtill deltog Elin och Johanna i ett antal seminarium, mingel och möten.  

 
8.6 Möte med ministrar och andra samarbeten  
Under 2015/2016 hade Elin ett flertal möten med statsråd. De statsråd som Elin träffade var: 
 
Stefan Löfven, statsminister 
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds-, och idrottsminister 
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister 
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister 
Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Kristina Persson, framtidsminister 
Åsa Regnér, barn-, äldre-, och jämställdhetsminister 
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 
Anders Ygeman, inrikesminister  
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Mikael Damberg, närings- och innovationsminister 
Ardalan Shekarabi, civilminister 
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning 
Gustav Fridolin, skolminister 
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister 
 
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.  

 
 
8.7 Hemsidan och sociala medier  
S-studenter har ökat sin närvaro på sociala medier. Bland annat har presidiet och förbundsstyrelsen arbetat fram en 
strategi med syftet att göra S-studenters kommunikation mer lättillgänglig och frekvent. Kansliet har arbetet mer med 
delningsbilder, kampanjer och filmer. Därtill har vi 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 
fortsättningsvis på Facebook.  

 
 
8.8 S-studenter i Media 
Förbundet var ute i flera frågor under året. I början av verksamhetsåret tog förbundsstyrelsen ett beslut om att prioritera 
hållbarhet, studentpolitiska frågor om den psykiska ohälsan. Hösten 2015 kom dock att präglas av den 
migrationspolitiska debatten och förbundets fokus blev därför i period enbart på migrationsfrågan.  
 
Här följer ett urval av utspel förbundet har gjort: 
 
 
Artikel om studentpolitik i Dagens arena, undertecknad av hela presidiet:http://www.dagensarena.se/opinion/s-
studenter-plugga-inte/ 
 
Elin Ylvasdotter om regeringens migrationspolitiska uppgörelse med oppositionen tillsammans med SSU, Tro och 
solidaritet samt migrationspolitiska s-föreningen: http://www.dn.se/debatt/foreslagna-flyktinglagarna-forsamrar-
integrationen/ 
 
Elin Ylvasdotter i uppskattad text om mat och kön, först publicerad i Tidskriften Tiden: http://s-studenter.se/kronika-myt-
att-kvinnor-har-makt-i-hemmet/ 
 
Elin Ylvasdotter om regeringens höstbudget 2015: http://www.tvardrag.se/s-studenter-hog-tid-for-stora-smarta-och-
kostsamma-reformer/ 
 
Elin Ylvasdotter i Aftonbladet-TV inför vårbudgeten 2016: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22208034.ab 
 
Elin Ylvasdotter tillsammans med SFS och de andra studentförbunden om bostadsbristen: 
http://nyheter24.se/debatt/813920-2-900-nya-platser-pa-hogskolan-men-var-ska-studenterna-bo 
 
Elin Ylvasdotter och Centerstudenter om ränteavdraget: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21464247.ab 

 

8.9 Libertas 
Under verksamhetsåret har redaktionen bestått av Madeleine Bengtsson (redaktör), Simon Andersson, Malin 
Dahlberg, Lisbeth Estrada Perez, Marina Fransson, Emil Fridolfsson, Alexander Petersson och Olivia Skjöld. Redaktionen 
har gett ut två antologier: "Den fattiga människan" och "En lite mer planerad ekonomi". Tidskriftens pappersutgåva har 
fått en ny form: lite högre och bredare än en pocketformatet. Den innehåller också numera även illustrationer och serier. 
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Dessutom har vi tagit fram studiematerial till antologierna, för att klubbarna ska kunna hålla cirklar kring antologierna. 
Skribenterna i antologin utgjordes till minst hälften av kvinnor och en fjärdedel rasifierade. Redigeringen av första numret 
gjordes av extern hjälp, andra numret av Madeleine Bengtsson. 

Nättidningen har behållit sitt format och redaktionen har haft som ambition att publicera artiklar två gånger i veckan. 
Under en del perioder lyckades redaktionen hålla takten, under andra långt ifrån.  

 
Redaktionen har träffats två gånger, en gång i Alingsås och en gång i Budapest i Ungern. Redaktionen fick stipendium av 
Olof Palmes minnesfond för att kunna göra resan. I Ungern träffade redaktionen kamrater, andra partier, 
civilsamhällesorganisationer och en journalist för att lära mer om landets politiska historia och utveckling. Redaktionen 
besökte också olika monument och historiska platser. Besöket resulterade i flera artiklar i nättidningen och ett 
redaktionsmöte i Budapest.  

 
Madeleine Bengtsson och Simon Andersson åkte också till Namibia på reportageresa under våren. Stipendium från Tage 
Erlanders minnesfond och bidrag från Olof Palme center täckte kostnaderna. Under resan besökte de samarbetspartners 
till OPC tillsammans med två av OPC:s anställda.  
 
Redaktionen har också arrangerat seminarier hos klubbar och på socialistiskt forum i Stockholm: "Organisera mera - och 
flera!" om hur man organiserar grupper som sällan hörs.   
 
8.10 Kampanjer  
S-studenter har under verksamhetsåret haft flera kampanjer. Kampanjerna har varierat i omfattning och strategiskt 
upplägg för att passa det tänkta målet.  

 
8.11 Plugga inte!   
En kampanj som lanserades i samband med Almedalen 2015. Kampanjen syftade till att väcka uppmärksamhet kring 
studiemedel och studenters ekonomiska situation. Kampanjen gick ut på Facebook, panelsamtal i Almedalen och en 
debattartikel i Dagens arena.  
 
8.12 Mår du dåligt, lilla vän?  
En nationell kampanj där flera debattartiklar skrevs med målet att sätta fokus på den ökade psykiska ohälsan. En särskild 
del på hemsidan lanserades där medlemmar och andra kunde skriva in och berätta sina egna personliga berättelser.  
Fortsättningen var att politisera sammanhanget och koppla på politiska frågor för att bryta mönstret med bland annat 
ökade sjukskrivningar på grund av exempelvis stress. Kampanjen fick bra gensvar och några klubbar valde att kampanja 
kring frågan med särskilt material för frågan. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att ta fram ett mindre reformprogram 
med konkreta politiska förslag, arbetsgruppens arbete avslutas under våren 2017.  

 
8.13 Värvningskampanjer 
S-studenter har under verksamhetsåret haft stort fokus på att försöka värva flera medlemmar. Genom en rad olika 
aktiviteter med närvaro på välkomstmässor, återvärningar, picknickar och filmcirklar har vi arbetat medvetet för att 
bredda synen på värvning. Medvetenheten har under året ökat i förbundet och många klubbar har fått till en kontinuerlig 
värvningsverksamhet.  

 
Två dokument har tagits fram till stöd för kansliet som arbetar med våra kommunikationskanaler. Ett mer strategiskt 
dokument och en mer handfast Facebook-mall.   

 
8.14. Medlemsrekrytering 
I juni 2015 antog S-studenters kongress ett mål som innebär att förbundet skulle växa, både genom fler aktiva klubbar 
men främst genom ett ökat medlemsantal. Under hösten togs en medlemsstrategi fram och presidiet hade även samtal 
med fackförbundet Handels, som har visat på väldigt goda värvningsresultat, kring hur förbundet kunde utöka antalet 
medlemmar.  

Förbundsstyrelsen satte sedan, i samråd med klubbarna, upp medlemsmål för verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen 
undersökte också underlaget för värvarteam, tanken var att förbundet skulle försöka organisera medlemmar som sedan 
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kunde stötta klubbar regionsvis genom kampanj och medlemsvärvning. På grund av bristande underlag blev detta dock 
inte av.  

Under våren startades en värvartävling med priser för att sporra klubbarna till ytterligare värvning och kampanjarbete. 
Två organisatörer anställdes också, en i region Syd och en i Mälardalen. Organisatörernas uppgift var att hjälpa klubbarna 
i deras verksamhet. Organisatörernas arbete gav goda resultat i båda regionerna.  

Förbundsstyrelsens fokus har till stor del under året varit att vara ute och arbeta lokalt i klubbarna, både för 
medlemsvård men också för att hjälpa klubbarna att visa upp sig, samt för att opinionsbilda. 

 
8.15 Grundkurser och övrigt studiearbete 
S-studenter har under året arbetet med implementeringen av den nya tagit grundkursen för klubbarna. Grundkursen 
motsvarar SSU:s grundkurs steg 1 och är anpassad för S-studenters medlemmar. Klubbarna har aktivt stöttats att 
arrangera kurser genom att bland annat en kursarrangörsguide tagits fram. Kursarrangörsguiden behandlar bland annat 
vad kurserna ska innehålla, tips på övningar, praktisk information om SSU:s studiestimulanser. Under verksamhetsåret 
har grundkurser arrangerats i stora delar av landet, och på flera håll har klubbar gått tillsammans för regionala 
samarbeten i samband med grundkurserna. 
 
 
Årets höstkonferens hade utbildningstema och ägde rum under en dag i Stockholm. Årets vårkonferens hade 
välfärdstema och ägde rum under två heldagar i Göteborg. Båda konferenserna hade flera inbjudna föreläsare och ett 
trettiotal deltagare. 
 
 
Under verksamhetsåret skapades en kompetenspool för förbundet. Medlemmarna har haft tillgång till ett formulär där 
de kunnat tipsa om namn inom olika områden att bjuda in till klubbarna eller vid förbundets aktiviteter.  
 
Inför kongressen 2016 lanserades utbildningen kongresskolan i podd-format som ett led i förbundets arbete med digitala 
studier.  

 
 
9. Interndemokrati  

9.1 Kongressen 2015 
Kongressen arrangerades i juni 2015 på Viskadalens folkhögskola.  På kongressen valdes Elin Ylvasdotter till ordförande, 
Johanna Mårtensson till förbundssekreterare och Daniel Smirat till vice ordförande. En ny förbundsstyrelse valdes även 
samt en redaktion för Libertas. Madeleine Bengtsson valdes till redaktör för Libertas.  
 
På kongressen beslutades det om en långtidsplan för förbundet, en verksamhetsplan samt ett allmänpolitiskt program. 
Långtidsplanen var ny för förbundet då beslutet togs på kongressen 2015. Det övergripande syftet med långtidsplanen är 
att stärka de organisatoriska områden i förbundet där det finns utrymme för utveckling och staka ut riktningen för 
förbundets verksamhet till och med 2020. De områden som planen ringade in var en starkare studentrörelse nationellt 
och internationellt samt idépolitisk och politisk bildning.  
 
9.2 Reformprogrammet 
Under hösten 2015 inleddes arbete med ett helt nytt reformprogram för förbundet. Förslaget till program togs fram av en 
reformprogramsgrupp sammansattes av förbundsstyrelsen efter medlemmars intresseanmälningar. Arbetet leddes av 
Julia Berg och Johan Ekström. Gruppen bestod därutöver av Elin Ylvasdotter, Alicia Dickner, Ulrika Ström, Per Stenius och 
Pierre Dackmo. Tre möten genomfördes, 7-8 november, 16-17 januari i och 5-6 februari. Vid första mötet lades grunden 
för det kommande arbetet tillsammans med mål och syfte. Vid andra mötet skedde den första omfattande 
textproduktionen. Det tredje mötet användes för att färdigställa texter och korrekturläsa. Programmet vidarearbetades 
ytterligare av förbundsstyrelsen.  
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De målsättningar som tidigt sattes upp för arbetet med reformprogrammet var att programmet skulle innehålla reformer 
med en kortsiktig genomförbarhet. Arbetet präglades av ideologiska diskussioner och med en ödmjukhet inför 
socialdemokratins utmaningar. Programmet ska revideras varje verksamhetsår. 

Programmet var ute på remiss hos klubbarna från den 23 mars till 30 april. Förbundsstyrelsen arbetade med remissvaren 
och antog det programmet som handling till kongressen 14-15 maj. Efter bearbetning och förhandlingar antogs slutligen 
S-studenters reformprogram på kongressen i Karlstad 10-12 juni 2016.  

 
9.3 Rådslag 
Under verksamhetsåret arrangerade två rådslag, ett under hösten och ett under våren. Rådslaget under hösten 
fokuserade på det nya kansliets arbete, grundkurserna och politiska strategier. Under vårens rådslag diskuterades den 
politiska strategin framöver, förbundets ekonomi samt läget i klubbarna under punkten ”klubbakuten”.  
 
9.4 Klubbhandboken och workshops  
Förbundsstyrelsen har under året utarbetat ”Klubbhandboken”. Klubbhandboken syftar till att ge tips och vägledning till 
klubbarna för att kunna bedriva sitt lokala arbete på bästa sätt. Klubbhandboken innehåller också en beskrivning över 
förbundets organisation och roll i arbetarrörelsen men är i fösta hand en uppsättning förslag på hur klubbarna kan 
bedriva sin verksamhet med avseende på olika politiska och organisatoriska aspekter. Handboken innehåller också inslag 
på sådant som klubbarna är ålagda att göra enligt stadgarna.  
 
Utöver Klubbhandboken har förbundsstyrelsen utarbeta två workshops: ”verksamhetsworkshopen” och 
”jämställdhetsworkshopen”.  
 
Verksamhetsworkshoppen är ett dokument som ska fungera som stöd för klubbarnas planering, genomförande och 
utvärdering av olika verksamheter. Jämställdhetsworkshopen är i första hand en uppsättning förslag och verktyg på hur 
klubbarna kan arbeta med organisatorisk jämställdhet.   

 
 
	


