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Välkommen på medlemsråd 1! 

Saco studentråd bjuder in till verksamhetsårets första medlemsråd. På 

medlemsråden har studentsektionernas centrala styrelser möjlighet att 

träffa varandra, Saco studentråds styrelse samt Saco studentråds 

valberedning och verksamhetsrevisorer. Under verksamhetsåret 21/22 

arrangeras 3 medlemsråd. Till medlemsrådet är 1-3 medlemmar från 

studentsektionen välkomna. Ni bestämmer själva vilka ni vill ska delta från 

era centrala styrelser. Medlemsråden är ett forum för nätverkande och 

kompetensutveckling och arrangeras av Saco studentråd. 

 

Datum: Lördag 25 september 2021  

Tid: 09.00-16.00 

Plats: Sacokansliet, Lilla Nygatan 14, Stockholm 

 

Resa och boende 

Kontakta ditt förbund för bokning av resa och boende. 

 

Mat 

Saco studentråd står för kostnaderna för lunch, middag och fika.   

 

Anmälan 

Anmäl dig till medlemsrådet via denna länk. Anmäl dig senast den 13 

september. 

 

 

Frågor kring medlemsråd ställs till vice ordförande Maja Straht på 

maja.straht@saco.se eller 076-336 04 30. 

 

Vi ser fram emot att träffa er! 

Albert Ohlin, Ordförande för Saco studentråd 

Maja Straht, Vice ordförande för Saco studentråd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.saco.se/saco-studentrad/aktiviteter/2021/medlems-och-presidierad-1/
mailto:maja.straht@saco.se


 

 

  2/3 

 

 

Agenda för medlemsråd 1 25 september 2021 
 
09.00 Hej och välkommen!  

Presentationsrunda och genomgång av agenda. 

 

09.30 Presentation av Saco och Saco studentråd 

Ordförande Albert och vice ordförande Maja presenterar Saco 

och Saco studentråds verksamhet.  

 

10.15 Paus  

 

10.45 Föreläsning/workshop: Styrelsearbete (med Sara 

Thiringer) 

Sara Thiringer har över 12 års styrelseerfarenhet från en 

mängd olika organisationer inom både offentlig och ideell 

sektor. Hon har varit med och skrivit en styrelsehandbok och 

en bok om hållbart ideellt engagemang. I denna föreläsning 

presenterar Sara på ett interaktivt sätt bland annat styrelsens 

uppdrag och ansvar, styrelsens arbete samt möten och 

beslutsfattande. 

 

11.45 Lunch 

 

13.00 Föreläsning: Den svenska fackrörelsen 

Presentation om vad den svenska fackföreningsrörelsen är, 

hur den kom till och vart den är på väg.  

 

14.00 Paus 

 

14.15  Föreläsning: Hur kan vi som studenter påverka? – Den 

formella och informella representationen (med Mimmi 

Rönnqvist) 

Mimmi Rönnqvist var ordförande för Saco studentråd åren 

2019–2021 och för Lärarnas Riksförbunds 

Studerandeförening 2017–2019. Mimmi kommer att hålla en 

föreläsning om vilka möjligheter vi som studentaktiva har att 

påverka våra förbund, vår studiegång, beslutsfattare och 

samhället i stort.  
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15.00 Paus 

 

15.15 Studentrörelsen i sitt esse: de lyckade studentinitiativen 

(med Albert Ohlin) 

Nuvarande ordförande för Saco studentråd, Albert, pratar om 

Saco studentråds historia, vilka frågor som den fackliga 

studentrörelsen har drivit och vilka som har gjort skillnad för 

studenters situation. 

 

16.00 Uppsamling och avslutning 

 

17.00 Gemensam middag 

 

 


