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§ 1 Förbundets ändamål  
Sveriges socialdemokratiska studentförbund är den organisation inom den svenska 
arbetarrörelsen som verkar vid universitet och högskolor samt på andra vuxenutbildningar. S-
studenter ska vara bryggan mellan akademin och arbetarrörelsen och sammanföra dessa olika 
samhällsaktörers intresse i en diskussion om en hållbar och jämlik framtid. 

Förbundets ändamål är att samla Sveriges socialdemokratiska studentklubbar. Förbundet ska 
bedriva upplysningsverksamhet bland studenter och ge medlemmar kunskaper om 
socialdemokratins idéer och politiska strävan, samt det verklighetsförändrande arbete som följer 
av ideologin. Förbundet ska arbeta för studenters intresse inom de sociala, ekonomiska och 
kulturella områdena. 

Förbundet utgår i sin syn på samhället från en socialistisk och feministisk grundsyn, där 
människan sätts i centrum, så som det uttrycks i förbundets allmänpolitiska program och övriga 
program med utgångspunkt från Socialdemokratiska arbetarepartiets program och dess 
allmänna grundsatser. 

Sveriges socialdemokratiska studentförbund är en del av den svenska och internationella 
socialdemokratin och vill i gemenskap med den utveckla samhället utefter den demokratiska 
socialismens allmänna grundsatser, såsom frihet, jämlikhet, rättvisa och solidaritet.  
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§ 2 Närliggande organisationer  

Grundpelare för förbundets arbete är idé- och intressegemenskapen med organisationer i den 
svenska arbetarrörelsefamiljen.  

Förbundet ska samverka med socialdemokratiska och socialistiska student- och 
ungdomsorganisationer i andra länder för att förverkliga förbundets ändamål.  

§ 3 Organisation  

MOMENT 1, Förbundet  
Förbundet utgörs av alla anslutna klubbar och dess medlemmar. Kongressen är förbundets 
högsta beslutande organ. Under perioden mellan kongresserna utgör styrelsen förbundets 
högsta organ.  

MOMENT 2, Förbundsrevision  
Bokslut, ekonomisk berättelse samt auktoriserade eller godkända revisorers berättelse, med 
avseende föregående räkenskapsår, ska ha inkommit till förbundet senast fyra månader efter 
räkenskapsårets slut. Bokslut ska, vid sidan av auktoriserade eller godkända revisorer, ha 
granskats av verksamhetsrevisorer.  

Verksamhetsrevisorerna ska till kongressen avge skrivelse med revisionsberättelse samt yrkande 
om beviljande av ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förbundsstyrelse.  
 

§ 4 Förbundet  

MOMENT 1, Namn 
Förbundets namn är Sveriges socialdemokratiska studentförbund och förkortas SSF eller S- 
studenter. Den engelska översättningen är Social Democratic Students of Sweden.  

Förbundets namn och firma tecknas av kongressen, av förbundsstyrelsen och efter uppdrag från 
förbundsstyrelsen.  

MOMENT 2, Kongressen 
Ordinarie kongress genomförs varje år i maj eller juni månad. Tid och plats bestäms av 
förbundsstyrelsen och meddelas i kallelse. Kallelse ska utfärdas av förbundsstyrelsen senast sex 
månader innan kongressens öppnande.   

Motioner, förbundsstyrelsens handlingar, valberedningens förslag samt samtliga inkomna 
nomineringar ska tillgängliggöras för alla klubbar och rapporterade ombud senast tre veckor före 
kongressen. Förbundsstyrelsen ska, innan den lägger fram förslag om ändringar i stadgar eller 
program, sända preliminära förslag på remiss till förbundets klubbar. 

Kongressen ska:  

• Besluta med anledning av styrelsens berättelser och övriga skrivelser.  
• Besluta med anledning av revisorernas skrivelser.  
• Besluta med anledning av motioner. 
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• Förrätta stadgeenliga val.  
• Besluta med anledning om frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.  
• Fastställa politiska program enligt moment fem. 
• Fastställa organisatorisk inriktning.  
• Fastställa riktlinjer för valberednings arbete. 

MOMENT 3, Ombudsfördelning 
Klubb erhåller för varje sextiofemtedel av förbundets samtliga medlemmar ett ombud till 
kongressen. Avrundning sker till närmsta heltal med undantag för att varje klubb har rätt till 
minst ett ombud.  

Ombudsfördelningen ska grundas på den fastställda förteckningen över medlemmar som 
föregående kalenderår har bekräftat sitt medlemskap. Förslag till ombudsfördelningen ska 
godkännas av verksamhetsrevisorerna innan den fastställs av förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen ska besluta om ombudsfördelning senast tre månader innan kongressen 
öppnas.  

Endast klubb med minst fem huvudmedlemmar som skickat in justerat årsmötesprotokoll innan 
31 december förgående år tilldelas kongressombud.  

MOMENT 4, Närvaro, yttrande och förslagsrätt 
Förbundsstyrelsen och ombud får närvara på kongressen och har yttrande- och förslagsrätt. 
Detsamma gäller för revisorerna, valberedningen och representant för klubb som saknar ombud. 
Inbjudna gäster har yttranderätt. Förbundets hedersmedlemmar har närvarorätt.  

Vid behandling av revisionsberättelse, vid ekonomiska beslut och beslut om ansvarsfrihet har 
även berörd förbundsstyrelse yttrande och förslagsrätt.  

MOMENT 5, Motionsbehandling 
Motioner till ordinarie kongress ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta veckor innan 
kongressen. Motion kan väckas av varje medlem i förbundet. 

MOMENT 6, Program 
Förbundet har ett allmänpolitiskt program, ett reformprogram och ett utbildningspolitiskt 
program. Förbundet har även en långtidsplan som stakar ut den organisatoriska inriktning fem 
år i taget. Långtidsplanen ska stämmas av efter halva perioden.  Allmänpolitiska programmet och 
utbildningspolitiska programmet ska revideras minst vart fjärde år. Revideringen ska ske udda år. 
Reformprogrammet revideras årligen med undantag för riksdagsvalår.  

MOMENT 7, Stadgeenliga val och förbundsstyrelsens sammansättning  
Val om omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om antalet nominerade är 
fler än de som ska väljas.  

Förbundsstyrelsen ska bestå av minst 9 och maximalt 13 ledamöter, udda antal, samt ha en jämn 
könsfördelning och eftersträva mångfald. Minst en av förbundssekreterare och 
förbundsordförande ska vara kvinna.  



 
 

6 
 

Förbundsordförande, förbundssekreterare och vice förbundsordförande ska väljas särskilt. 
Dessa utgör presidium.  

Förbundssekreterare och förbundsordförande väljs på två års mandat vid nyval och på ett års 
mandat vid omval. Förbundsordförande och förbundssekreterare kan maximalt sitta tre 
sammanhängande år. Övriga ledamöter samt vice ordförande väljs på ett år.  

MOMENT 8, Valberedningens uppdrag och sammansättning 
Kongressen väljer varje år en valberedning som har till uppgift att inför nästkommande kongress 
lägga fram förslag till stadgeenliga val. Valberedningen ska sträva efter att presentera ett förslag 
som har kongressens stöd.  

Valberedningen ska senast fyra veckor före kongressen lägga förslag till stadgeenliga val. 
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer ska ha en jämn könsfördelning och eftersträva 
mångfald.  

Valberedningen består av sju ledamöter och leds av en sammankallande.  

MOMENT 9, Verksamhets- och räkenskapsår 
Förbundets verksamhetsår löper från första januari till sista december. Förbundets räkenskapsår 
löper från första januari till sista december. 

MOMENT 10, Verksamhetsrevision  
Två ordinarie verksamhetsrevisorer ska väljas av kongressen för samma tid som den styrelse de 
ska granska. De valda ersättarna ska vara lika många som de ordinarie och de inträder vid 
förhinder för ordinarie revisor i den ordning som beslutas av kongress. 

Förbundets valda verksamhetsrevisorer ska granska förbundsstyrelsens verksamhet samt 
ekonomiska förvaltning och avgöra huruvida denna skett i överensstämmelse med stadgar, 
handlingsprogram och andra kongressbeslut. 

Verksamhetsrevisorerna ska avge skrivelse med revisionsberättelse jämte anlitad auktoriserad 
eller godkänd revisor, samt rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för föregående 
verksamhetsårs förbundsstyrelse till kongressen.  

 
MOMENT 11, Auktoriserad eller godkänd revision   
Auktoriserad eller godkänd revisor ska granska förbundets ekonomi och till kongressen avge 
skrivelse med revisionsberättelse samt rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för 
föregående verksamhetsårs förbundsstyrelse. Auktoriserad eller godkänd revisor ska biträda de 
verksamhetsvalda revisorerna. Auktoriserad revisor anlitas av förbundsstyrelsen efter samråd 
med förtroendevalda revisorer.    

Auktoriserad revisor ska senast fyra månader efter räkenskapsårets slut avge revisionsrapport 
för föregående räkenskapsår.  
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MOMENT 12, Kongressbeslut 
Varje ombud har en röst. Ombud får överlåta rösträtt till valda ersättare. Dessa ska vara valda på 
samma sätt som de ordinarie ombuden. 

Beslut fattas med enkel majoritet samt genom öppen omröstning. Vid lika röstetal på 
förbundskongressen avgör lotten.  

MOMENT 13, Extrakongress 
Extrakongress kan sammankallas av förbundsstyrelsen eller då förbundets revisorer eller minst 
två tredjedelar av förbundets klubbar så fordrar.  

Extrakongress kan endast behandla de frågor som angivits i kallelse.  

§ 5 Förbundsstyrelsen 

MOMENT 1, Uppgift 
Förbundsstyrelsen är förbundets högst beslutade organ då kongressen inte är samlad. 
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med förbundets program 
och stadgar samt av kongressen fattade beslut. Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst fyra 
gånger per verksamhetsår.  

Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsinriktning för förbundet mellan kongresserna. 
Anställande, uppsägning eller arvodering av förtroendevald beslutas av förbundsstyrelsen.  

Inom förbundsstyrelsen ska det finnas studieledare och jämställdhetsansvarig. 

MOMENT 2, Presidium 
Förbundets presidium leder under förbundsstyrelsen, och i enlighet med av förbundsstyrelsen 
given delegation, förbundets verksamhet. Presidiet består av förbundsordförande, 
förbundssekreterare och vice förbundsordförande. 

Förbundssekreteraren förestår förbundsexpeditionen och leder arbetet i enlighet med fattade 
beslut. Förbundsordförande leder förbundsstyrelsens arbete.   

MOMENT 4, Adjungeringar och representation 
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti samt 
Landsorganisationen i Sverige äger rätt att utse en representant som på förbundsstyrelsens 
sammanträden har yttrande- och förslagsrätt.  

Personalrepresentant och Libertas redaktör är adjungerade till förbundsstyrelsen.  

§ 6 Libertas  

MOMENT 1, Tillhörighet  
Libertas är Sveriges Socialdemokratiska studentförbunds tidskrift. Libertas är ett debattorgan 
och samtidigt förbundets medlemstidning. Redaktionen ansvarar över Libertas innehåll.  

MOMENT 2, Redaktion  
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Libertas redaktör och redaktion ska väljas av kongressen. Libertas redaktion består av lägst tre 
och högst sju ledamöter. Redaktionen ska ha en jämn könsfördelning. Val av Libertas redaktör 
och redaktion bereds av valberedningen.  

MOMENT 3, Inriktning 
Förbundsstyrelsen anger genom policydokument ramar för Libertas förhållande till 
förbundsstyrelsen samt inriktning och ekonomi.  

Kongressvald redaktör är ansvarig utgivare för Libertas.  

§ 7 Förbundets upplösning  

Beslut om upplösning fattas av kongressen.  

Beslut om upplösning kan endast fattas efter förslag i skrivelse från förbundsstyrelse. Förslaget 
ska föregås av remissbehandling.  

För upplösning fordras tre fjärdedelar av de på kongressen avgivna rösterna. I händelse av 
förbundets upplösning ska dess tillgångar fonderas hos Sveriges Socialdemokratiska 
ungdomsförbund och får endast användas till verksamhet riktad mot studenter.   

§ 8 Klubbar  

MOMENT 1, Ändamål 
Klubbens ändamål är att samla socialdemokratiska studenter på universitet och högskola samt 
andra vuxenstuderande. 

Klubben består av enskilt anslutna medlemmar.  

MOMENT 2, Klubbs inträde 
Klubbarna är förbundets lokala organisationer. Klubb som önskar inträde i förbundet ska ansöka 
om medlemskap hos förbundsstyrelsen.  

Ansökan ska innehålla förteckning över medlemmar och styrelseledamöter, klubbens stadgar 
samt protokoll från konstituerande möte. Klubb som önskar inträde i förbundet ska:  

• ha minst fem medlemmar  
• erkänna förbundets stadgar  
• ämna verka i enlighet med förbundets ändamål  

Förbundsstyrelsen beviljar efter prövning klubbens medlemskap i förbundet.  

MOMENT 3, Klubbs anslutning till SSU och SAP 
Klubb ska ansluta sig till Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Klubb bör ansluta sig till 
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti genom respektive arbetarekommun.  

MOMENT 4, Klubbs utträde 
Frågan om en klubbs utträde ska väckas av förbundsstyrelsen då årsmötesprotokoll och 
revisionsberättelse inte inkommit till förbundsstyrelsen efter verksamhetsårets slut.  
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MOMENT 5, Klubbs upplösning  
Klubb kan inte upplösas om fem medlemmar uttalar att de vill ha kvar klubben. Upplöses klubb 
tillfaller dess tillgångar förbundet. 

MOMENT 6, Årsmöte 
Årsmöte ska hållas mellan 1 januari och 31 mars. Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna 
tillhanda senast två veckor före dagen för årsmötet.  

Kallelse ska tillsändas förbundsstyrelsen. En representant för förbundsstyrelsen äger rätt att 
närvara vid klubbens årsmöte och har där yttranderätt.  

Rösträtt på årsmötet har person som har bekräftat medlemskap i klubben senast två veckor 
innan årsmötet eller som varit medlem i klubben förgående år.  

Årsmötet ska behandlas:  

• Styrelsens berättelse  
• Revisorernas berättelse  
• Frågan om ansvarsfrihet  
• Medlemsavgiftens storlek  
• Eventuella motioner och styrelsens utlåtande över dessa  
• Propositioner från styrelsen  
• Stadgeenliga val  

MOMENT 7, Klubbstyrelse 
Klubbstyrelse ska bestå av minst tre ledamöter. Ordförande och kassör väljs separat. I styrelsen 
ska ansvarig för studier utses samt medlemsansvarig.  

Styrelsen ska inför årsmötet avge redogörelser för det gångna verksamhetsåret samt berättelse 
över den ekonomiska förvaltningen.  

MOMENT 8, Klubbmöten 
Klubbens högst beslutade organ är klubbmötet, oavsett om det äger rum fysiskt eller digitalt.  

Mötet avgör på vilket sätt beslut ska fattas, med undantag för vad som stadgas i denna paragraf 
och reglerna om omröstning i § 20. Rösträttens tidskrav kan vidare regleras i klubbarnas 
lokalstadga, med en maximal period av två (2) veckor. 

MOMENT 9, Ombudsval 
Klubbarna ska efter att kansliet utsänt ombudsfördelningen till kongressen hålla valmöte. För att 
valmötet ska vara giltigt ska kallelse utgå till samtliga medlem- mar senast två veckor innan 
mötet. Klubben har rätt att utse ersättare för kongressombuden. De ska då väljas på samma sätt 
som de ordinarie ombuden. Valbar som ombud är medlem. Rösträtt på valmötet äger medlem.  

Klubben ansvarar för att till förbundsstyrelsen senast fyra veckor innan kongressen rapportera 
röstlängd, valda ombud och ersättare.  
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Förbundsstyrelsen, inklusive adjungerade, samt revisorer kan inte väljas till ombud eller 
ersättare.  

MOMENT 10, Klubbrevision  
Revisorerna ska i överensstämmelse med dessa stadgar, och eventuella tilläggsstadgar för klubb, 
granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, genomföra revision av 
räkenskaperna och avge revisionsberättelse till årsmötet.  

Revisorerna ska väljas av årsmöte för samma tid som den styrelse de ska granska. I klubben ska 
minst en ordinarie revisor väljas. De valda ersättarna ska vara lika många som de ordinarie och 
de inträder vid förhinder för ordinarie revisor i den ordning som beslutas av årsmöte.  

MOMENT 11, Ändring och tillägg i grundstadga 
Klubb kan anta tilläggsstadgar. Sådan får ej stå i strid med dessa stadgar.  

§ 9 Medlemskap 

MOMENT 1, Medlemskap och klubbtillhörighet  
Alla som erkänner förbundets stadgar och grundläggande värderingar som inte är ansluten till en 
organisation som strider mot förbundets grundläggande principer kan anslutas som medlem i 
förbundet. Inträde sker genom aktivt ställningstagande. Medlem ansluts samtidigt till Sveriges 
Socialdemokratiska ungdomsförbund.  

Medlem ska en gång om året bekräfta sitt medlemskap. Förbundsstyrelsen ansvarar för att 
medlem ges möjlighet att bekräfta medlemskap. Klubb kan besluta om extra uttaxering.  

Medlem ska välja att vara medlem i en studentklubb. Medlem blir registrerad i klubb där hen är i 
första hand studerar och i andra hand är folkbokförd om medlem inte skriftligen meddelar 
kansliet annat.  

MOMENT 2, Medlem som saknar närliggande klubb 
Medlem som saknar klubb i studieorten eller folkbokföringsort placeras i den geografiskt 
närmaste orten från studieort där studentklubb finns.  

MOMENT 3, Medlems utträde 
Utträde ur förbundet sker genom anmälan till förbundets kansli.  

MOMENT 4, Uteslutning  
Medlem som uppträder på ett sätt som står i strid med förbundets syfte, mål eller 
grundläggande värderingar kan av förbundsstyrelsen uteslutas. Innan beslut fattas ska 
förbundsstyrelsen ge medlemmen tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Beslut ska fattas i samråd med förbundsstyrelsen för Sveriges socialdemokratiska 
ungdomsförbund och i dialog med Socialdemokraterna.  

För uteslutning fordras tre fjärdedelar av de på förbundsstyrelsemötet avgivna rösterna. Beslutet 
träder omedelbart i kraft men den eller de uteslutna har rätt att begära omprövning av beslutet 
nästkommande kongress.  
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MOMENT 5, Utesluten medlems återinträde 
Önskar utesluten medlem återinträde i förbundet avgörs hens ansökan av förbundsstyrelsen.  

Beslutet ska fattas i samråd med Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund.  

MOMENT 6, Hedersmedlem 
En person inom arbetarrörelsen som utmärkt sig kan nomineras av klubbarna att utses till 
hedersmedlemmar i S- studenter.  

MOMENT 7, Nominering av hedersmedlem 
Nominering görs till förbundsstyrelsen. 

MOMENT 8, Prövning av hedersmedlem 
För att utses till hedersmedlem ska den nominerade ha utmärkts sig och drivit frågor på ett sätt 
som är i linje med S-studenters anda. Den nominerade ska ha haft en nära koppling till S-
studenter samt bidragit med insatser för en progressiv politik eller arbetarrörelsens sak.   

Beslut om hedersmedlemskap tas av kongressen.  

MOMENT 9, Hedersmedlems rättigheter 
Den som utses till hedersmedlem erhåller diplom. Hedersmedlem inbjuds att ingå i nätverket S-
studenters vänner och närvarorätt på S-studenters kongress.  

§ 10 Stadgetolkning och stadgeändring  

MOMENT 1, Tolkning förbundsstadga 
Tvister rörande tolkning av dessa stadgar avgör förbundsstyrelsen i dialog med 
verksamhetsrevisorerna. 

MOMENT 2, Tolkning klubbstadga 
Tvister rörande tolkning av klubbstadga avgör revisorerna i klubben i dialog med 
förbundsstyrelsen.  

MOMENT 3, Stadgeändring 
Ändring eller tillägg till dessa stadgar får icke stå i strid med Sveriges socialdemokratiska 
arbetarepartis allmänna grundsatser.  

Ändring eller tillägg beslutas av kongressen. För ändringar i paragrafer som berör förbundets 
namn, förbundets upplösning, omröstning, stadgetolkning och stadgeändring fordras likalydande 
beslut vid två efter varandra följande ordinarie kongresser.  

Förslag till ändring som inte remissbehandlas ska vid en första behandling bordläggas på 
yrkande av minst en tredjedel av de på kongressen närvarande ombuden.  

MOMENT 4, Ikraftträdande  
Ett beslut om ändring träder i kraft i samband med justeringen eller, om beslutet justerats under 
pågående kongress, då den kongress som beslutat om ändringen avslutats.  

 


