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Protokoll

1. Kongressens öppnande
Ordförande för Saco studentråd, Malm Påhis Hansson, förklarar Saco studentråds
kongress 2018 öppnad, lördagen 1 december kl 10.11.

2. Upprop och justering av röstlängd
(Bilaga 1 — Deltagartista; kongressombud samt övriga deltagare)
(Bilaga 2 — Röstlängd)

Upprop av ombud utifrån deltagarlista: 39 st anmälda ombud från 14 st
studentsektioner.

Kongressen beslutar
att fastställa röstlängden.

all röstlängden justeras till 29 ombud kl 10.14.

Justerad röstlängd enligt bilaga 2.

att adjungera Philip Wikholm med närvaro och yttranderätt på kongressen.

3. Val av mötesfunktionärer
a. Val av två (2) mötesordförande

Kongressen beslutar
att välja Freddy Grip och Kristin Oster till mötesordförande för kongressen.

b. Val av två (2) mötessekreterare
Kongressen beslutar
all välja Abetone Tischbein-Madsen och Sofie Ivarsson till mötessekreterare

för kongressen.

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 10.20

Äterupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna kl 10.51

c. Val av två (2)justerare tillika rösträknare
Kongressen beslutar
all välja Karolina Hansson (Lärarnas Riksförbund) och Paula Savina

(Akademikerförbundet SSR) till justerare tillika rösträknare för
kongressen.

4. Fråga om kongressens behöriga utlysande
Ombuden informeras kongressens utlysande, vilket skett enligt följande:

Kallelse till kongress ska vara tillhanda senast åtta (8) veckor före kongress.
Kallelsen kom 5 oktober.
Kongresshandlingar ska vara tillhanda senast tre (3) veckor före kongress.
Handlingarna var tillhanda 9 november.
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Kongressen beslutar
att kongressen blivit behörigt utlyst.

5. Fastställande av arbetsordning får kongressen
(Bilaga 3 — Arbetsordning för Saco studentråds kongress 2018)

Kongressen beslutar
att anta arbetsordning för kongressen, enligt förslaget i

kongresshandlingarna.

att tillämpa första och andra talarlista.

att fastställa nomineringsstopp, för förslag till Saco studentråds styrelse 2019;

ledamöter, ordförande och vice ordförande, till lördag den 1 december,
kl 15.45.

att fastställa nomineringsstopp, för förslag till Saco studentråds valberedning
samt verksamhetsrevisorer, till söndag 2 december, kl 9.00.

att fastställa nytt nomineringsstopp för förslag till Saco studentråds
verksamhetsrevisor samt valberedning, till söndag 2 december,
kl 12.45.

att fastställa nytt nomineringsstopp för förslag till Saco studentråds
verksamhetsrevisorer samt valberedningen sker söndag 2 december,
kl 14:40.

6. Fastställande av föredragningslista
(Bilaga 4 — Föredragningslista och åsikistorgsindelning)
(Bilaga 5 — Program för kongressen)

Kongressen beslutar
att fastställa föredragningslistan för kongressen, enligt förslaget i

kongresshandlingarna samt enligt numrering i program för kongressen.

7. Fastställande av påverkanstorg
a. Faststätlande av påverkanstorg

(Bilaga 4 — Föredragningslista och åsiktstorgsindelning)

Kongressen beslutar
att fastställa Påverkanstorg A samt Påverkanstorg B, enligt förslaget i

kongresshandlingarna; Åsiktstorgsindelning: Torgöversikt.

b. Val av påverkanstorgsfunktionärer
Kongressen beslutar
att välja följande personer till påverkanstorgsfunktionärer:

Fredric Oslöf Maria Simma, Axel Bergström, Ewelina Helmer och Theres
Lundahl.

Justeras

__________________

(JJ’
Sofie Ivarsson Freddy G ip Kristin ÖsterAbelone Tischbein rolina HanssonMadsen

e

Paula Savina,
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8. Val av utskott för att bereda förslag till valberedning
Kongressen beslutar
att välja följande personer till utskott för att bereda förslag till valberedning:

Adam Kedert (Lärarnas riksförbund), Amanda Backtund (SRAT), Fredric
Ericsson (Lärarnas Riksförbund), Niki Shams (Sveriges Läkarförbund) och
Oscar Forsberg (Sveriges Ingenjörer).

samt all välja:
Adam Kedert till sammankallande för valutskottet.

9. Saco studentråds verksamhetsberättelse 201$
(Bilaga 6 — Verksamhetsberättelse 2017)

Verksamhetsberättelsen föredras av Linnéa Jahn och Malm Påhls Hansson.

Kongressen beslutar
att lägga Saco studentråds verksamhetsberättelse för 2018 till handlingarna.

io. Verksamhetsrevisorernas berättelse
(Bilaga 7— Revisionsberättelse 2017)

Verksamhetsrevisorernas verksamhetsberättelse föredras av Alexander Tejera.

Kongressen beslutar
att lägga Saco studentråds verksamhetsrevisorers revisionsberättelse för 2018

till handlingarna.

ii. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 201$
Kongressen beslutar
att bevilja Saco studentråds styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

12.Valberedningens verksamhetsberättelse samt presentation av
valberedningens förslag till förtroendeposter

(Bilaga 8 — Valberedningens verksamhetsberättelse)

Valberedningens verksamhetsberättelse samt förslag till förtroendeposter föredras
av Carl Hellström och Paniz Yousefi.

Presentation av valberedningens förslag:
Ordförande: Mimmi Rönnqvist (Lärarnas Riksförbund)
Vice ordförande: Åsa Ström (Akademikerförbundet SSR)
Samt fem () ledamöter:
Roza Kizil (Jusek)
Philip Wikholm (Civilekonomerna)
Lina Arvidsson (Jusek)
Marcus Bäcklund (Naturvetarna)
Anna Knoph (Akademikerförbundet SSR)

Av valberedningens förslag har två (2) kandidater dragit tillbaka sin kandidatur;
Hans Mehmedagic (Civilekonomerna) och Jonatan Sundbtad (Jusek).
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Kongressen beslutar
att lägga Saco studentråds valberednings verksamhetsberättelse för 2018 till

handlingarna.

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 12.21

Återupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna kl 15.46

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 16.26

Återupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna kl 17.15

13.Behandling av förslag från Torg Ä —

Intern verksamhet och stadgemässiga ändringar
(Bilaga 9 — Motioner med motionssvar)
(Bilaga 10 — Styrelsens propositioner)
(Bilaga 11 — Torgprotokoll A)

a. Proposition B— Saco studentråds styrelse
Hållbart Engagemang

Kongressen beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet, som en av tre delar av Saco studentråds

verksamhetsplan för 2019—2021.

b. Proposition C— Saco studentråds styrelse
Kunskapsutbyte mellan studenter, doktorander och
yrkesverksamma i Saco

Kongressen beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet, som en av tre delar av Saco studentråds

verksamhetsplan för 2019—2021.

c. Proposition D — Saco studentråds styrelse
Ändringar av Saco studentråds stadga

Kongressen beslutar
att i Saco studentråds stadga under § 26 Beslut och beslutsförhet, andra

stycket:
“Styrelsen är beslutför när mötet är behörigt utlyst samt när minst
hälften av styrelseledamöterna är närvarande, varav minst en
presidieledamot. Beslut tas enligt principen om enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.”

lägga till följande stycke i §26;

“Styrelsen kanfatta beslut per capsulam om minst trefiärdedetar av
samtliga ledamöter är eniga om beslutet. Resultat av per capsutam
omröstningarprotokolörs vidföljande styrelsemöte.”

att anta en ny lydelse i Saco studentråds stadga under § 31 Andring av stadga
som ersätter;
“För antagande avförslag till ändring av denna stadga krävs bifall av
minst tre fiärdedelar av antalet lagda rösterfrån närvarande
röstberättigade ombud vid kongress eller extra kongress. Fråga om
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ändring av stadganfår inte tas upp till behandling utan att särskilt ha
angivits i kallelsen till kongress eller extra kongress. Beslut om ändring
av denna stadgafattas av Sacos styrelse.”

Ny lydelse, punktindelning och ordning;
“.Fråga om ändring av stadganfår endast tas upp till behandling om det
i kallelsen till kongress eller extra kongress särskilt har angivits att
kongress eller extra kongress kommer att behandlaförslag om ändring
av stadgan, eller om det i kallelsen till kongress eller extra kongress ingår
propositioner somföreslår ändring av stadgan.
• För antagande avförslag till ändring av denna stadga krävs bifall av
minst tre fjärdedelar av antalet lagda rösterfrån närvarande
röstberättigade ombud vid kongress eller extra kongress.
• Beslut om ändring av Saco studentråds stadgafattas av Sacos styrelse.”

d. Motion C— akademikerflirbundet SSR
Okade insatserför attförbättra studenters hälsa

Ajournermg
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 18.13

Återupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna kl 18.14

Kongressen beslutar
att Saco studentråd ska verka för att lärosäten och utbildningsanordnare

aktivt bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för sina studenter i syfte
för all förebygga risk för ohälsa, sjukdom och olycka samt i övrigt främja
en god hälsa.

att Saco studentråd ska verka för att lärosäten och utbildningsanordnare har
föreskrifter eller andra riktlinjer att utgå ifrån i deras förebyggande och
främjande arbetsmiljöarbete.

att Saco studentråd ska lyfta de strukturella orsakerna till studenters ohälsa.

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 18.30

Söndag 2 december
Återupptagna förhandlingar

Kongressen äterupptog förhandlingarna kl 9.09

14.Behandling av förslag från Torg 3— Extern verksamhet
(Bilaga 9 — Motioner med motionssvar)
(Bilaga 10 — StTeIsens propositioner)
(Bilaga 12 — Torgprotokoil B)

a. Proposition A — Saco studentråds styrelse
Hållbart studietiv, hållbart arbetsliv

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 09.31

Återupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna kl 09.33
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Kongressen beslutar:
att lägga till i Saco Studentråds politiska program 2017—2020, under delen

“En hög kvalitet i undervisningen” på sida 5, i slutet av det första stycket
(som slutar med orden “...professionen, arbetslivet och samhället.”): “Saco
Shidentråd anser att behörighetskrav och urvatsmetoder ska vara
utformade på ett sätt som stimulerar breddad rekrytering av studenter
med godaförutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. De
alternativa urvatssystemen som används i Sverige behöver utvecklas
baserat på nationella och internationella erfarenheter samt bästa
tillgängliga evidens.”

att anta propositionen med ovanstående tillägg, som en av tre delar av Saco
studentråds verksamhetsplan för 2019—2021.

att anta verksamhetsplan för Saco studentråd, i sin helhet, enligt beslut under
punkt 13 och i: Proposition A B och C.

b. MotionA -AkademikerforbundetSSR
Pensionenfår vänta tills dess behöver vi nya vittkorför studier

Kongressen beslutar
att avslå motionen i sin helhet.

c. Motion B - Akademikerflirbundet SSR
Motivera akademiker att söka sig dit de behövs som mest

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 09.45

Återupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna kl 09.47

Kongressen beslutar
att i det politiska programmet, under rubriken “Smidiga vägar genom högre

utbildning” lägga till följande:
“Det är viktigt att akademiker ska känna att det är attraktivt att bo och
arbeta i hela landet. Oavsett var i landet en bor ska detfinnas tillgång till
utbildad personal inom så välpriuat som offentlig sektor. Det är en
jämlikhetsftåga.
Därför tycker Saco studentråd att:

Det skafinnas ekonomiska incitamentför akademiker att bo och
verka i kommuner som pga. av sviktande befolkningsunderlag har
svårt att rekrytera rätt kompetens för att bedriva viktiga
samhällsfunktioner.”

att avslå motionens två andra att-satser

att därmed anse motionen besvarad

d. Motion D - Jusek studerandesektion
Praktikför alla
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Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades Id 10.19

Äterupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna Id 10.20

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 10.23

Aterupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna Id 10.59

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 11.20

Återupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna kl 11.26

Kongressen beslutar
att följande att-sats ersätter samtliga att-satser i motionen:

Att verkaför att alla tärosäten ger möjlighet titt vatbarpraktikför
studenter.

all bifalla ovanstående attsats.

e. Motion E — Akademikerforbundet SSR
Ensamståendeföräldraskap är enförhindersvariation

Kongressen beslutar
att avslå motionen i sin helhet.

Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades kl 11.50

Äterupptagna förhandlingar
Kongressen åtenipptog förhandlingarna Id 14.36

15.Behandling av förslag från Valberedningen
a. yat av Saco studentråds ordforandefor verksamhetsåret 2019

Valberednings förslag:
Mimmi Rönnqvist (Lärarnas Riksförbund)

Ovriga nominerade:
Nils Karlsson (Sveriges Läkarförbund), nominerad av JUSEK

Kongressen beslutar
att välja Mimmi Rönnqvist (Lärarnas Riksförbund) till ordförande för Saco

studentråd 2019.

b. Val av Saco studentråds vice ordförandefor verksamhetsåret
2019

Valberedningens förslag:
Åsa Ström (Akademikerförbundet SSR)

Ovriga nominerade: Inga förslag

Kongressen beslutar
att välja Åsa Ström (Akademikerförbundet SSR) till vice ordförande för Saco

studentråd 2019.
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c. Val avfem () titt sju (“) styrelsetedamöterfor Saco Studentråd
2019

Valberedningen yrkar att välja sju () ledamöter till styrelsen för Saco studentråd
2019.

Valberednings förslag:
Roza Kizit (Jusek)
Philip Wikholm (Civilekonomerna)
Lina Arvidsson (Jusek)
Marcus Bäcktund (Naturvetarna)
Anna Knoph (Akademikerförbundet SSR).

Ovriga nominerade:
Paula Savina (Akademikerförbundet SSR)
Tobias Äresten (Sveriges Ingenjörer)
Emma Sjögren (Psykologförbundet) (nominerad av Sveriges
läkarförbund)

Kongressen beslutar
att fastställa antalet styrelseledamöter i Saco Studentråds styrelse 2019 till sju

(7) stycken.

Kongressen beslutar
att välja följande sju (7) personer till ledamöter för Saco Studentråd 2019:

Roza Kizil (Jusek)
Lina Arvidsson (Jusek)
Marcus Bäcklund (Naturvetarna)
Anna Knoph (Akademikerförbundet SSR)
Tobias Åresten (Sveriges Ingenjörer)
Paula Savina (Akademikerförbundet SSR)
Emma Sjögren (Psykologförbundet)

d. Val av två (2) verksamhetsrevisorer 2019

Valberedningen har inget förslag.
Ovriga nominerade:

Linnea Jahn (DIK)
Ariki Shams (Sveriges läkarförbund)

Kongressen beslutar
att välja Linnea Jahn (DIK) och Niki Shams (Sveriges läkarförbund) till

verksamhetsrevisorer för 2019.

e. Faststättande av arbetsordningför valberedning 2019

Kongressen beslutar
att fastställa arbetsordning för valberedningen 2019, enligt förslag.

i6.Behandling av förslag från Valutskoftet
a. Faststättande av antalet ledamöter i Vatberedningen

Kongressen beslutar
att fastställa antalet ledamöter i Saco studentråds valberedning 2019 till fyra

(4) stycken.

Abelone Tischbein- Sofie Ivarsson fr4dy Gris
Madsen

Justeras SI
Kristin Öster Karolina Hansson Paula Savina,
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b. Val av ledamöter till valberedningen
Valutskoftets förslag:

Isabet Khoure (Psykologförbund)
Gösta Lundström (Jusek)
Rosanna fagerudd (Sveriges psykologförbund)
André Hermansson (Sveriges läkarförbund)

Kongressen beslutar
att välja följande fyra () personer till ledamöter i valberedningen för 2019;

Isabel Khoure (Psykologförbund)
Gösta Lundström (Jusek)
Rosanna Fagerudd (Sveriges psykologförbund)
André Hermansson (Sveriges läkarförbund)
samt;

att välja Isabetle Khore till sammankallande för valberedningen för 2019.

17. Ovriga frågor
Inga övriga ärenden har lyfts till föredragningslistan.

iB .Kongressens avslutande
Ordförande för Saco studentråd, Mimmi Rönnqvist, förklarar kongressen
avslutad söndagen den 10 december klockan 15:41.

Justeras

Abelone Tischbein
Sofie Ivarsson i Kristin Öster — - Karolina Hansson

1

Madsen

___________ ___________

Paula Savina,
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