Välkommen på presidieråd 3!
Saco studentråd bjuder in till verksamhetsårets tredje presidieråd. På
presidieråden träffas studentsektionernas ordförande och vice
ordförande. Presidieråden är ett forum för erfarenhetsutbyte,
verksamhetsutveckling, samarbete och kompetensutveckling. Det är
också ett forum för att diskutera aktuella ledarskapsutmaningar, samt
förankra Saco studentråds politik och ta in synpunkter eller inspel.
Datum: Söndag 5 december
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 och fika.
Anmälan
Anmälan till presidierådet sker via denna länk. Anmäl dig senast den 24
november.

Frågor kring presidieråden 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
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Agenda för presidieråd 3, 5 december 2021
09.00

Hej och välkommen!
Incheckning och genomgång av agenda.

09.15

Rapport från Sacos kongress

09.45

Paus

10.00

Föreläsning: Att leda en idéburen organisation
Hur leder du en idéburen organisation (i praktiken)? Varför är
det avgörande att förstå verksamhetens och organisationens
särart för att lyckas som ledare? Vad handlar organisatoriska
landskap om? Hur hanterar du som ledare skillnaden mellan
formell och reell roll? Och vilka omvärldstryck är särskilt
relevanta att spana på för att lyckas med sitt ofta komplexa
uppdrag? Under detta pass rätar ut frågetecknen med hjälp
av Johan Welander.

12.00

Lunch

13.00

Presentation av studentsektionernas organisation och
uppbyggnad
Under detta pass får representanter presentera sin
studentsektion med fokus på organisation och uppbyggnad.

14.00

Paus

14.15

Workshop: Starka studentsektioner
Tillsammans diskuterar vi målbild för starka studentsektioner
och ett starkt Saco studentråd.

15.00

Paus

15.15

Erfarenhetsutbyte
Tid för erfarenhetsutbyte och möjlighet att hitta områden för
samverkan.

16.00

Uppsamling och avslutning
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Frågor till pass om studentsektionernas organisation
och uppbyggnad (13.00-14.00)
•

•

•

Syfte: låta representanter få en större inblick i hur de olika
studentsektionerna ser ut när det kommer till organisering och
uppbyggnad.
Mål: lära oss av varandra och ta in nya tankar och idéer till den
egna verksamheten. Få större förståelse för hur federationen ser ut
och vilka olika förutsättningar som finns.
Hur: Vi ser gärna att varje studentsektion förbereder en
presentation på ca 5 minuter med utgångspunkt i följande frågor
- Rekrytering: Antal studentmedlemmar? Medlemsavgift? Vilka
studentgrupper samlar ni? Hur går rekryteringen till?
- Studentperspektiv i moderförbundet: Hur ser era
påverkansmöjligheter ut? Plats i förbundsstyrelse/högsta
beslutande organ? Hur fångas studentperspektivet upp? Hur
upplever ni studentinflytandet?
- Uppbyggnad: Organisationskarta: hur ser det ut? Styrelse, hur
många ledamöter? Är uppdragen arvoderade?
- Kontakt med moderförbundet: Kanslistöd?
Informationsflöden?
- Verksamhet: Hur arbetar ni lokalt? Nationellt?
- Viktigaste frågorna som ni arbetar med? Verksamhetsplan?

