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En tillbakablick 

S-studenters stadgar är 
uppe för beslut på 

varje kongress. Förra 
året gjorde kongressen 

några mindre 
ändringar i stadgarna.  

Under vintern har S-
studenters 

förbundssekreterare 
tillsammans med en 

arbetsgrupp bestående 
av Linus Samuelsson, 

Ebba Ringborg, Elisabet 
Fjellström och Jesper 

Blomquist gjort en 
fullständig översyn av 

stadgarna.  

Arbetsgruppen har 
bland annat tittat på 
användbarhet, språk 

och hur stadgarna 
tillämpas idag.   Arbetsgruppen har 

presenterat sitt förslag 
på omskrivning av 

stadgarna för 
förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen har 
diskuterat förslaget i 

detalj.  

Nu är det er tur i 
klubbarna att inkomma 

med synpunkter på 
förslaget till nya stadgar.  



Hur ett remissvar ska se ut 

Använd word!  
Spara och skicka till oss i 

word! 

Använd ändringsmarkeringar och  
lägg in konkreta förslag.  

(Alltså inte ”Kan ni omformulera detta?” eller  
”Lägg in lite text om medlemmar”) 

Lägg gärna in kommentarer till era förslag! Bra 
motiveringar ökar sannolikheten för att era 

förslag kommer med.  
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Områden att kika extra på 

 
Förbundets ändamål 

I dagens stadgar finns två 
ändamålsparagrafer vilket är 

mycket ovanligt. Det nya 
förslaget innebär att texten 

kortas ner och spetsas till och 
att organisatoriska och 

politiska ändamål skrivs ihop. 
Kika på om ni saknar något. 
Ställ er frågan vad som skiljer 

S-studenter från andra 
sidoförbund till 

Socialdemokraterna. Framgår 
det i förslaget till ny text?  

 
  
 

 
 

Verksamhetsåren: 
Förbundsstyrelsen föreslår att 
verksamhetsåren ändrasfrån 

brutna till kalenderår. Detta är 
en teknisk förändring som 

innebär att dagens system 
med verksamhetsår från 1 juli 
till sista juni skrotas. Fundera 

på vad detta förändring kan  
innebära för S-studenter.  

 
Rådslaget: 

Förbundsstyrelsen föreslår att 
rådslagen stryks ur stadgan 

då de är verksamhet snarare 
än konstitution och därmed 

ska återfinnas i en 
verksamhetsplan. 

Förbundsstyrelsen undrar 
dessutom om tiden sprungit 

ifrån våra rådslag. Idag hörs vi 
oftare och med annan teknik 

än de analoga rådslagen 
bjuder, bland annat genom 
avstämningar via Google 

Hangout.   

  
Klubbens stadgar: 

I det nya förslaget är 
klubbens stadgar omskrivet. 

Det är framförallt 
upprepningar som är 

bortplockande, men texten 
om klubbmötets viktiga roll i 

den lokala demokratin är 
också förtydligat. Fundera på 
om förändringarna fungerar 

för er eller känns för stora.   



Ställ era frågor till mig! 

 
 

Har ni frågor eller 
funderingar om  

något i stadgarna? 
 
 

Ställ era frågor till Johanna 
Mårtensson via Google hangout 

den 6 mars 17-18.30 



Tidplan 

Förbundsstyrelsen 
skickar ut stadgarna 

på remiss.  

Sista dag att 
skicka in 

remissvar är den 
12 mars! 

På förbundsstyrelsens 
möte i mars behandlas 

remissvaren. Vissa 
förslag från klubbarna 
kommer med – andra 

inte.  Stadgarna behandlas 
på kongressen i maj. 
Här finns en ny chans 
för klubbarna att få in 
sina ändringsförslag i 

stadgarna.  



LYCKA TILL MED REMISSERNA! 


