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SFS policy för studentrepresentanter 
 

Syfte med studentrepresentanter 
I SFS påverkansarbete är ibland många forum och kanaler aktiva 

samtidigt, eftersom vårt politiska fält är brett. Därför kan SFS använda 

sig av studentrepresentanter i olika organ. Representanternas syfte är 

att genom representation 

 verka i linje med SFS politik och värderingar i organ där 

presidiet inte själva kan delta,  

 tillföra SFS sakkompetens,  

 förse SFS med information om vad som händer i olika forum.   

Tillsättning  
Studentrepresentanter utses av och har delegation från SFS presidium. 

För att SFS presidium ska kunna göra så rättvisa och goda tillsättningar 

som möjligt, kräver SFS viss information om kandidater till uppdragen. 

 

SFS presidium beslutar vilka studentrepresentationsuppdrag som ska 

utlysas. SFS kansli ansvarar för det administrativa arbetet kring 

utlysningar. Uppdragen utlyses på SFS hemsida och övriga relevanta 

kanaler. I utlysningen anges de kriterier som gäller för att söka och 

inneha uppdraget. Det innebär en kortfattad beskrivning av uppdraget, 

hur långt mandatet är och vilka kompetenser som krävs. 

 

Generellt kräver SFS att en person som söker ett uppdrag skickar en 

presentation av sig själv i relation till uppdraget och ett CV eller en 

meritlista med för uppdraget relevanta meriter. 

Den sökande måste bli nominerad av medlem i medlemskår, 

medlemskår i SFS eller en styrelseledamot i SFS. Den som är nominerad 

måste vara tillfrågad och själv skriva sin presentation. En kandidat 

måste inte själv vara studerande eller vara medlem i en SFS-

medlemskår. 
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Vid valet beaktar presidiet faktorer som kompetens och erfarenhet för 

uppdraget. Dessutom eftersträvar SFS en mångfald vad beträffar kön, 

ålder, etnisk och kulturell bakgrund, lärosäten, utbildningsinriktning 

och kårerfarenhet. 

 

Efter valet ska de nominerade först meddelas. Presidiebeslut om 

studentrepresentanter ska sedan meddelas styrelsen. Medlemskårerna 

underrättas genom en lista på studentrepresentanter på SFS hemsida. 

 

SFS kansli ansvarar för information gällande SFS åsikter och praktiska 

detaljer kring uppdraget.  

 

Arbetsledning av studentrepresentanter 
Presidiet ansvarar för löpande kommunikation med 

studentrepresentanterna gällande SFS politiska ställningstaganden, i 

huvudsak genom dialog innan möten och återkoppling gällande 

mötesrapporter. Kansliet ansvarar för de administrativa delarna av 

arbetet, så som register över representanterna, hantering av rapporter 

och för att tillhandahålla information till representanterna som inte är 

kopplad till SFS politiska arbete. Delegation till 

studentrepresentanterna bör vara skriftlig. 

 


