FÖRSLAG TILL DAGORDNING GSHF:S ÅRSMÖTE 2016-11-30 kl 18:00. Terassbaren
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Adjungering
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Fastställande av dagordning
7. Mötets behörighet
8. Val av två justerare, tillika rösträknare
9. Gästerna har ordet
10. Separatistiska pass
11. Behandling av verksamhetsberättelse 2015
12. Behandling av jämställdhetsberättelse 2015
13. Behandling av ekonomisk berättelse 2015
14. Behandling av revisorernas berättelse 2015
15. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
16. Stadgeenliga val av
1. a) Ordförande
2. b) Vice ordförande
3. c) Övriga styrelseledamöter
4. d) Valberedning
5. e) Två revisorer och två revisorssuppleanter
17. Propositioner från styrelsen
1. Stadgeändring avseende tidpunkten för årsmötet 2018
18. Motioner
19. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017
20. Fastställande av jämställdhetsplan för verksamhetsåret 2017
21. Fastställande av medlemsavgift
22. Fastställande av föreningens stadgar
23. Övriga frågor
1. Verksamhetsberättelse 2016
24. Mötets avslutande

Arbetsordning för årsmöte
§1

Ordet ska begäras skriftligen till mötespresidiet, om de så begär. I annat fall
begärs ordet genom handuppräckning.

§2

Yrkanden ska göras skriftligen till mötespresidiet, om de så begär. Yrkanden bör
avlämnas så tidigt som möjligt under årsmötet. Efter det att streck satts i
talarlistan får inga nya yrkanden väckas.

§3

Årsmötet kan besluta att sätta streck i debatten. När fler än fem personer av
samma kön står efter varandra på talarlistan åligger det mötesordförande att
väcka frågan om streck i debatten.

§4

Önskar tjänstgörande mötesordförande delta i debatten ska ny mötesordförande
väljas för den frågan som då diskuteras.

§5

Alla reservationer, röstförklaringar och andra protokollsanteckningar görs
skriftligen, och ska ha inkommit till mötessekreteraren innan mötet avslutas.

§6

Alla omröstningar sker öppet med acklamation. Vid rösträkning gäller
handuppräckning, och rösterna räknas av justeringspersonerna, tillika
rösträknare. Vid lika röstetal ska frågan avgöras genom lottning där en av
justeringspersonerna drar lotten. Vid omröstning avseende ett val sker sluten
votering, om fler än en person är nominerad.

§7

Innan ordet lämnas fritt äger styrelsens föredragande, motionär eller annat
beredande organ rätt att yttra sig i ett föredragande inlägg. Sedan debatten
avslutats äger föredragande rätt att yttra sig om hen så önskar.

§8

Årsmötet kan genom ordningsfråga besluta om att begränsa talartid. Då gäller
för första inlägget i ett ärende två minuters talartid, efterföljande inlägg ges en
minut. Styrelsens föredragande, motionär eller annat beredande organ har rätt
till ett föredragande inlägg med sex minuters talartid.

§9

Årsmötet använder sig av ett system med två talarlistor enligt följande:
Första talarlista – På denna lista hamnar alla som anmäler sig för första gången
under en punkt i dagordningen.
Andra talarlista – På denna lista hamnar de som anmäler sig att tala en andra
gång under samma debatt.
Andra talarlistan på börjas när den första är tom. Replikskifte bryter
talarordningen. Begäran om replik ska godkännas av tjänstgörande
mötesordförande och får ej vara längre än 30 sekunder.

§ 10

Eventuella nomineringar ska göras skriftligen till mötespresidiet, om de så
begär.	
  

Styrelseproposition om stadgeändring avseende årsmötet
Bakgrund: För närvarande tillämpar GSHF beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
haltande. Alltså att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för föregående års styrelse och skjuter
upp ansvarsfriheten för innevarande års styrelse till nästkommande årsmöte året efter. Detta
eftersom styrelsens mandatperiod löper parallellt med räkenskapsåret från den 1 januari till
den 31 december emedan årsmötet infaller redan i slutet av november.
Styrelsen vill ändra i stadgan så att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för det innevarande årets
styrelse på årsmötet som infaller samma år som styrelsen haft att förvalta föreningen.
Detta i syfte att inte låta alltför lång tid förflyta mellan en styrelses mandatperiod och beslut
om ansvarsfrihet för den samma. Eftersom årsmötet som enligt stadgarna bör hållas i slutet
på november så föreligger heller inga praktiska problem för att lägga fram tillräckliga
handlingar till grund för beslutet om ansvarsfrihet. Rent praktiskt vill styrelsen lösa detta
genom att justera styrelsens mandatperiod så att det differentieras från kalenderåret.

Styrelsen föreslår årsmötet:
Att
justera i stadgarnas ”Styrelsens mandat väljs på samma period som
nästkommande verksamhetsår” i Kap 7 – klubbstyrelsen §1 ”. Till ”Styrelsens mandat väljs
till nästa ordinarie årsmöte”
Att
ändringen anses omedelbart justerad.

Principer för verksamheten
S-studenter ska vara en jämlik mötesplats där alla känner sig välkomna. Följande principer
ska därför vara vägledande för förbundets verksamhet:
● All verksamhet ska utformas för att ge alla oavsett klassbakgrund, kön, könsidentitet och
-uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexualitet eller ålder
samma möjlighet att delta och påverka.
● All verksamhet ska syfta till att bryta patriarkala strukturer, i vår egen organisation och i
samhället i stort, genom att maximalt hälften av deltagande medlemmar eller gäster i alla våra
verksamheter ska vara män.
● Vid förbundets verksamhet ska ett aktivt arbete bedrivas för breddat deltagande.
Medlemmar från olika delar av landet, med olika studiebakgrund och med olika lång
bakgrund i S-studenter ska ges möjlighet att delta.
● Förbundets verksamhet ska vara utformad på ett sådant sätt att privatekonomiska
förutsättningar inte ska vara ett hinder för deltagande.
● Alkoholkonsumtion får aldrig gå ut över verksamheten.
● Ekologisk och social hänsyn ska tas vid inköp och vegetarisk mat ska serveras vid samtliga
arrangemang.

Verksamhetsplan GSHF
Medlemsmöten
Mål: Uppmuntra till idépolitisk debatt, bildning och gemenskap.
• GSHF bör under det kommande verksamhetsåret ha klubbmöten ett tillfälle i veckan under
terminstid.
• Gästföreläsare skall bjudas in vid fler tillfällen per termin. Könsfördelningen mellan dessa ska vara
jämn.
• Medlemsmötena ska präglas av högt i tak, stor öppenhet och även ha ett tydligt fokus på
jämställdhet
• Jämställdhetsansvarig ska på ett antal medlemsmöten föra talarstatistik, denna ska sedan analyseras
av styrelsen för att se hur den kan förbättras genom olika mötesformer. Särskilt viktigt är det att
uppmärksamma könsfördelningen på beslutande medlemsmöten och möten där motioner diskuteras.
• Medlemsmötena är en plats för gemenskap och sociala möten. Detta ska uppmuntras.

Studieverksamheten
Mål: Uppmuntra till bildning.
• GSHF ska uppmuntra medlemmar att delta vid S-studenters samt arbetarrörelsens kurser och
konferenser.
• GSHF ska ta initiativ till uppstart av nya studiecirklar.
• När möjlighet finns ska GSHF söka samarbete med ABF.
• GSHF ska arbeta för att involvera medlemmarna i utformningen av studieverksamheten.
Utåtriktad verksamhet och idéspridning
Mål: GSHF skall under kommande verksamhetsår lägga stor vikt vid att synas på universitet för att
öka antalet medlemmar och kommunicera vårt budskap såväl inom som utanför arbetarrörelsen.
• GSHF ska ha minst en utåtriktad aktivitet i månaden.
• GSHF ska ha minst en föreläsning på universitetet per termin.
• GSHF ska publicera minst en artikel i media per termin.
• GSHF ska sprida klubbens idépolitik på universitet.
• GSHF ska synas aktivt på olika sociala medier.
Medlemsutveckling
Mål: GSHF ska öka antalet medlemmar och deras aktivitet.
• Nya medlemmar ska bli kontaktade av styrelsen i syfte att välkomna dessa till klubben.
• Nya medlemmar ska erbjudas att möta upp medlemsansvarige innan första mötet.
Jämställdhetsarbete
Se separat jämställdhetsplan
Representation
Mål: Öka GSHFs inflytande.
• Medlemmarna ska uppmuntras att delta i studentförbundets projektgrupper.
• GSHF ska delta på partidistriktets, SSUs och S-studenters kongresser.
• GSHF ska verka för att våra medlemmar ska få fler förtroendeuppdrag.
Kommittéer
Mål: Utövning av verksamhet utanför styrelsens arbete.
• Styrelsen ska även arrangera sociala aktiviteter.

• Medlemsinitiativ ska uppmuntras för att driva frågor av extra intresse.
Styrelsens arbete
• Styrelsen ska ha en tydlig ansvarsfördelning.
• Styrelsen ska aktivt jobba för ett inkluderande och välkomnande mötesklimat.
• En välplanerad överlämning ska ske efter årsmöte till nästkommande styrelse.
• Styrelsemöten bör hållas regelbundet och ska protokollföras.
• Ytterligare riktlinjer finns reglerat i stadgan och arbetsordningen.

Jämställdhetsplan för GSHF
GSHF ska vara en jämställd förening där alla ska ha lika möjligheter till inflytande och deltagande
oavsett könsuttryck. Ett aktivt jämställdhetsarbete bidrar till en ökad rekrytering av medlemmar av
alla könsuttryck. Jämnare könsfördelning kommer att påverka debatten inom föreningen positivt. Mot
denna bakgrund ska GSHF som politisk studentorganisation arbeta för en jämnare könsfördelning och
aktivt driva feministiska frågor utåt.
Föreningsfrågor
• En jämställdhetsansvarig ska finnas i styrelsen.
• I möjligast mån ska könsfördelningen vara jämn mellan deltagare i kurser och studier.
• Föreningens mötesformer ska inte utestänga medlemmar med barn eller som av andra skäl har
särskilda behov.
• Det aktiva arbetet med nyrekrytering till föreningen ska främst rikta sig till underrepresenterade
grupper.
Ansvarig: Styrelsen
• Föreningens mötesformer ska aktivt uppmuntra till lika deltagande oavsett könsidentitet. Vid behov
ska första- och andra talarlista användas.
• Vid föreningens möten ska föreläsare och inbjudna gäster representera befolkningen i stort.
• När föreläsare bjuds in till klubben ska jämställdhetsaspekten också tas i beaktning beroende på
föreläsningstema (exempelvis bör inte endast kvinnor föreläsa om jämställdhetsfrågor).
• Minst en av föreläsningarna per termin ska handla om jämställdhet. Dessa föreläsningar ska hållas
på ett ordinarie medlemsmöte.
• Föreningen ska genomföra separatistiska pass minst en gång per verksamhetsår.
• Det språk och den stämning som råder på föreningens verksamhet ska bidra till att alla deltagare
känner sig välkomna och uppmuntrade till att deltaga.
• För att utvärdera deltagandet oavsett könsidentitet på mötena bör jämställdhetsansvarig föra
talarstatistik.
Ansvarig: Styrelsen med särskilt ansvar för ordförande
• Om någon medlem känner sig utsatt för diskriminering eller sexuella trakasserier ska åtgärder vidtas
omedelbart.
Ansvarig: Ordförande och jämställdhetsansvarig
• Jämställdhetsansvariga ska utvärdera föreningens verksamhet utifrån jämställdhetsplanen.
Val och nomineringar
• Medlemmar ska uppmanas att beakta en jämn könsfördelning vid val och nomineringar.

• Vid alla val ska jämn könsfördelning eftersträvas.
Ansvarig: Ordförande
• Valberedning ska lägga förslag som främjar mångfald i representation.
• Vid alla val av ombud till kongresser och årsmöten ska varvade listor användas i största möjliga
mån.
• Vid alla nomineringar till uppdrag inom partiet ska hänsyn tas till mångfald i representation.
Ansvarig: Valberedningen
Utåtriktad verksamhet
• GSHF ska publicera minst en artikel eller insändare i valfri publikitation på temat jämställdhet.
Ansvarig: Jämställdhetsansvarig tillsammans med ordförande
• GSHF ska knyta kontakt inom andra socialdemokratiska föreningar på temat jämställdhet varje år
och ta alla tillfällen som bjuds att förändra socialdemokraterna till en mer jämställd organisation.
Ansvarig: Styrelsen
• Föreningen ska också analysera behovet av olika nätverk inriktade på jämställdhet och inrätta sådana
vid behov.

Medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för klubben fortsatt ska vara satt till 0 kronor.

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska
högskoleförening - GSHF	
  
	
  

Kap. 1

Ändamål	
  

§1

Klubbens syfte är att samla socialdemokrater verksamma inom högskola och
annan vuxenutbildning i Göteborg. Klubben ska verka för en samhällsutveckling
i demokratisk socialistisk riktning utifrån grunddragen i Sveriges
socialdemokratiska arbetarepartis program och allmänna grundsatser.	
  

§2

Klubben verkar för att fler medlemmar ansluter sig till det socialdemokratiska
studentförbundet, det socialdemokratiska arbetarepartiet och Sveriges
socialdemokratiska ungdomsförbund. Klubben är en del av det
socialdemokratiska studentförbundet, det socialdemokratiska arbetarepartiet
genom Göteborgs partidistrikt och SSU och bör därför upprätthålla ett nära
samarbete med andra organisationsled inom de förbunden, liksom med
närstående organisationer i arbetarrörelsen.	
  

§3

Utöver denna stadga regleras klubbens verksamhet av ett antal arbetsordningar
och dokument. Dessa är:	
  
-

Arbetsordning för årsmöte	
  
Arbetsordning för klubbstyrelsen	
  
Valordning vid val av ombud till andra organisationsled	
  
Valberedningens arbetsordning	
  
Dokument om informationskanaler	
  
Verksamhetsplan	
  
Jämställdhetsplan	
  

	
  

Kap. 2

Medlemmens rättigheter och skyldigheter	
  

§1

Medlemskap är möjligt för alla som förbinder sig att följa organisationens
stadgar samt verka för dess ändamål. Inträde sker genom att medlemsavgift
erläggs. Vidare regler kring inträde regleras i förbundens och
socialdemokratiska arbetarepartiets stadgar. 	
  

§2

Medlemskap sker genom erläggning av medlemsavgift på det sätt som
socialdemokratiska studentförbundet anvisar och är en grundförutsättning för
persons tillträde till verksamheten. 	
  

§3

Medlem ska en gång om året erlägga en avgift som fastställs av klubbens
årsmöte varje år. Utöver den klubbavgiften fattar socialdemokratiska

studentförbundet, Göteborgs partidistrikt, SSU distrikt och SSU-förbundet
beslut om egna medlemsavgifter, vilka erläggs samtidigt. 	
  
§4
§5

Medlemsavgift ska betalas vid inträde eller senast ett år efter det att medlemmen
sist erlade medlemsavgift.	
  
Medlem får icke tillhöra mot arbetarrörelsen stridande organisation.	
  

§6

Medlem kan vara medlem i flera klubbar men ska i sådana fall välja en klubb
där medlemmen har sitt huvudmedlemskap. Medlemmen ansvarar för att
begäran om huvudmedlemskap meddelas förbundet.	
  

§7

Utträde ur förbundet sker genom anmälan till det socialdemokratiska
studentförbundet eller klubben. 	
  

§8

Medlem som uppträder på ett sätt som står i strid med organisationens syfte, mål
och stadgar, kan av förbundsstyrelsen uteslutas. Uteslutningsprocessen regleras
vidare i förbundsstadgarna för det socialdemokratiska studentförbundet,
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och SSU.	
  

§9

GSHF:s nyhetsbrev är dess officiella informationskanal. Styrelsen ansvarar för
att medlemmarna är uppsatta på listan och medlemmarna ansvarar för att hålla
styrelsen underrättad om förändringar av epost. 	
  

	
  

Kap. 3

Medlemsmöten	
  

§1

Medlemsmöten är de möten som föreningen håller varje vecka under
terminerna. 	
  

§2

Medlemsmöten avsedda att fatta beslut som inte gäller motioner, beslutande
medlemsmöten, ska utlysas senast två veckor innan mötet. Beslutande
medlemsmöten ska hållas minst två gånger per år. 	
  

§3

Beslutande medlemsmöte ska kallas till efter begäran av styrelsemedlem eller
grupp om minst fem medlemmar. Dessa möten ska protokollföras.	
  

§4

Beslutande medlemsmöte har bara rätt att fatta beslut som inte ändrar
årsmötesbeslut och inte berör användningen av föreningens pengar. Styrelsen är
bunden av medlemsmötets beslut. 	
  

§5

Till beslutande medlemsmöte ska relevanta handingar förmedlas till
medlemmarna via föreningens nyhetsbrev senast en vecka innan mötet.	
  

§6

Varje medlem har rätt att väcka förslag till beslut. Förslagen ska skickas ut med
handlingarna, med styrelsens utlåtande. Förslag ska vara inkomna till styrelsen
senast en vecka före mötet.	
  

§7

Medlemsmöten avsedda att behandla motioner från medlemmar, motionsmöten,
ska utlysas senast två veckor innan mötet. Motioner ska vara inkomna till
styrelsen en vecka innan mötet. Dessa möten ska protokollföras. 	
  

§8

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för de beslut som enligt
stadgarna fattas på annat sätt. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning. 	
  

§9

Medlemsmöten avsedda att välja ombud ska utlysas en vecka innan mötet. Varje
valbar medlem har rätt att kandidera genom intresseanmälan till styrelsen,
nominering från röstberättigad medlem eller genom att lyfta sig själv på sittande
möte.	
  

§ 10

Alla personval ska ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så
begär. 	
  

	
  

Kap. 4

Verksamhetsår, samt räkenskapsår	
  

§1

Klubbens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.	
  

§2

Klubbens räkenskapsår ska följa dess verksamhetsår.	
  

	
  

Kap. 5
§1

Årsmöte	
  

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ är. 	
  

§2

Ordinarie årsmöte för klubben ska hållas före utgången av november månad. 	
  

§3

Kallelse till ordinarie årsmöte ska utgå till klubbens samtliga medlemmar senast
6 veckor före dagen för årsmötet. 	
  

§4

Motioner, samt interpellationer, som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska ha
inkommit till styrelsen senast 3 veckor före dagen för årsmötet.	
  

§5

Dagordning, samt handlingar som ska behandlas på ordinarie årsmöte, ska
tillgängliggöras klubbens samtliga medlemmar senast 2 veckor före dagen för
årsmötet. 	
  

§6

Rösträtt och förslagsrätt på årsmötet har den som senast 2 veckor innan årsmötet
är medlem i klubben. 	
  

§7

Årsmötet har att behandla följande frågors:	
  
-

Propositioner från styrelsen	
  
Interpellationer	
  
Inkomna motioner, samt styrelsens utlåtande	
  

- Budget, samt medlemsavgift	
  
- Fastställande av stadgar, riktlinjer samt arbetsordningar 	
  
- Val – Ordförande, styrelse, valberedning, revisorer.	
  
- Styrelsens verksamhetsberättelse	
  
- Revisorernas revisionsberättelse	
  
- Frågan om ansvarsfrihet, samt	
  
- Övriga frågor	
  
Samtliga nominerade kandidater som är valbara har rätt att lyfta sig på sittande
årsmöte.	
  

§8
§9

I övrigt regleras årsmötet av en arbetsordning för årsmöte, som ska fastställas i
början av varje årsmöte. Om mötesordningen står i strid med stadgan, gäller
stadgan.	
  

	
  

Kap. 6

Extrainkallat årsmöte	
  

§1

Extrainkallat årsmöte kan sammankallas av klubbstyrelsen eller då minst en
tredjedel (1/3) av klubbens medlemmar så begär. 	
  

§2

Extrainkallat årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess
inkallande. 	
  

§3

Kallelse, dagordning samt handlingar till detta extrainkallade årsmöte ska
tillsändas klubbens samtliga medlemmar senast 4 veckor före dagen för det
extrainkallade årsmötet.	
  

	
  

Kap. 7

Klubbstyrelsen	
  

§1

Årsmötet väljer klubbens styrelse, som ska bestå av en ordförande, kassör samt
minst tre (3) ledamöter. Styrelsens mandat väljs på samma period som
nästkommande verksamhetsår. Ordförande och kassör utses av årsmötet.	
  

§2

Styrelsen leder verksamheten mellan årsmötena, och är ansvarig för
administrationen, ekonomin och demokratin i organisationen.	
  

§3

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.	
  

§4

I övrigt regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning. Om arbetsordningen
står i strid med stadgan, gäller stadgan.	
  

	
  

Kap. 8

Valberedning	
  

§1

Årsmötet väljer en valberedning om minst 3 ledamöter, samt en
sammankallande. Sammankallande utses av årsmötet.	
  

§2

Sammankallande i valberedningen har utslagsröst vid lika röstetal.	
  

§3

I övrigt regleras valberedningens arbete av dess arbetsordning. Om
arbetsordningen står i strid med stadgan, gäller stadgan.	
  

	
  

Kap. 9

Revision	
  

§ 1	
  	
  

Årsmötet väljer två ordinarie revisorer, samt två ersättare. Revisorerna ska
väljas för samma tid som den styrelse de ska granska. De valda ersättarna
inträder vid förhinder för ordinarie revisor i den ordning som beslutas av
årsmötet.	
  

§2

Revisorerna huvudsakliga uppgift är följande:	
  

§3

- Granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning 	
  
- Genomföra revision av räkenskaperna 	
  
- Avge revisionsberättelse till årsmötet	
  
Revisorernas granskning och revision ska göras i överensstämmelse med dessa
stadgar, samt av det socialdemokratiska studentförbundets, Sveriges
socialdemokratiska arbetarepartis och SSUs fastställda stadgar. Styrelsen ska
vara revisorerna behjälplig. 	
  

§4

Revision ska äga rum efter varje räkenskapsår, samt vid andra tidpunkter
revisorerna finner lämpligt.	
  

	
  

Kap. 10

Fast egendom	
  

§1
Vid köp eller avyttrande av fast egendom tillhörande klubben ska samråd ske
förbundsstyrelsen.	
  

med

	
  

Kap. 11

Medlemsavgifter	
  

§1

Medlem ska varje år till förbundet inbetala den av studentförbundskongressen,
arbetarekommunens, SSU-kongressen, SSU distriktets årskonferens och SSUkommunens samt klubbens årsmöten fastställda medlemsavgiften.	
  

§2

Medlemsavgift gäller ett år från det datum då av medlem erlagd betalning
registrerats hos förbundet. 	
  

§3

Uppbörd och hantering av medlemsavgifter regleras ytterligare av det
socialdemokratiska studentförbundets, Sveriges socialdemokratiska
arbetarepartis och SSUs fastställda stadgar.	
  

	
  

Kap. 12

Stadgetolkning och stadgeändring	
  

§1

Tvister rörande tolkning och tillämpning av dessa stadgar hänskjuts till ett
stadgetolkande råd. Detta stadgetolkande råd består av ordförande, revisor samt
av styrelsen vald stadgetolkande styrelseledamot.	
  

§2

Ändring av dessa stadgar, eller tillägg till dessa stadgar, får icke stå i strid med
partiets allmänna grundsatser, socialdemokratiska studentförbundets stadgar,
Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis stadgar eller SSUs fastställda
stadgar.	
  

§3

Ändring av dessa stadgar ska godkännas av årsmötet genom beslut med
kvalificerad majoritet om 2/3 av de giltiga rösterna. 	
  

	
  

§13 Upplösning av klubben	
  
§1

Upplösning av klubben sker efter beslut på ett årsmöte. I kallelsen till mötet
måste anges att frågan ska behandlas. 	
  

§2

Klubben kan ej upplösas om fem eller fler medlemmar uttalar att de vill att den
ska fortsätta finnas, samt att dessa tar ansvar för klubbens fortlevnad. 	
  

§3

Upplöses klubben tillfaller dess tillgångar det socialdemokratiska
studentförbundet.	
  

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Inledning
Under verksamhetsåret 2016 har vi haft ett år präglat av onsdagsträffar, kongresser,
internationell solidaritet och ett chockartat amerikanskt val. Vi har träffats för att stöta och
blöta olika politiska teman och gjort vad vi kunnat för att påverka det socialdemokratiska
partiet.
Styrelsen bestod fram till februari 2016 av:
Elin Fondén
Marina Fransson
Linnea Stevander
Dijana Mujdzic
Elvira Johansson
Ruben Malmström
Josef Akar
Efter det extrainsatta årsmötet som hölls i februari 2016 bestod styrelsen av:
Elin Fondén
Marina Fransson
Linnea Stevander
Dijana Mujdzic
Björn Lönnqvist
Adrian Manucheri
Jämställdhetsberättelse
Se separat dokument.
Ekonomisk berättelse
Se separat dokument.
Påverkan
Under verksamhetsåret 2016 har GSHF medverkat på SSU Göteborgs distriktsårskonferens
där vi hade två ombud och två ersättare, Göteborgs Socialdemokraters distriktskongress där
vi hade 12 ombud och 12 ersättare, S-Studenters nationella kongress i Karlstad där vi hade
sju ombud och en ersättare, och Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts höstmöte där vi
hade 12 ombud och 12 ersättare.
Vi har sett att motioner från klubben som via kongressbeslut i Göteborg och i hela
S-studenter har blivit uppmärksammade och förespråkade. Bland annat motionen om
tekniska innovationer i offentlig sektor som nu lagts som motion i riksdagen.

Ordföranden Elin Fondén har under året suttit som inadjungerad i Partidistriktets styrelse
och på så sätt kunnat påverka partiets verksamhet under året. Bland annat har hon kunnat
lägga fram flera av GSHF:s idéer i arbetet med distriktsmotioner inför partikongressen 2017.
Vi har, sedan valet 2014, fortfarande medlemmar som sitter på diverse förtroendeuppdrag
runt om i Göteborg. Som exempel kan nämnas att Roshan Yigit har uppdrag i både
kommunfullmäktige och i lokalnämnden samt i valberedningen för socialdemokraterna i
Göteborg, Håkan Bernhardsson har uppdrag i fastighetsnämnden och Dijana Mujdzic har
uppdrag i miljö- och klimat nämnden samt är nämndperson.
Vi hade även det stora nöjet att se två medlemmar bli invalda i Göteborgs förenade
studentkårers styrelse, Håkan Bernhardsson som ordförande och Marina Fransson som vice
ordförande. Där hoppas vi att de driver en agenda för minskad psykisk ohälsa och fler
studentbostäder.

Medlemmar
Kampanj har bedrivits åtminstone en gång per månad fram till oktober. Under september
genomfördes dock ett intensivt kampanjande på de olika välkomstmässorna för nya
studenter. Annars har kampanj främst skett under ordinarie studietid i universitetets lokaler
men under de varmare månaderna även utanför. Medlemmar från S-studenters
förbundsstyrelse eller ombudsmannen har också under året deltagit i den utåtriktade
verksamheten. Utöver detta har affischer som informerar om vilka vi är och när vi har möten
satts upp på alla universitetets anslagstavlor. En satsning har även gjorts på reklam via
facebook för att hitta nya sätt att nå intressenter. Återvärvning har även skett vid ett flertal
tillfällen, både via telefon och via mail och chattmeddelanden.
Medlemsutvecklingen har dock under året varit negativ. I slutet av januari 2016 hade
klubben 161 betalande medlemmar. Denna siffra hade i början av november minskat till 97
stycken.

Internationellt
Vi har under året anordnat flera event, föreläsningar och filmvisningar kring internationella
frågor. I januari deltog föreningen i ett seminarium kallat What happened to the arab spring?
på universitetet. Senare under vårterminen hölls flera möten med temat migrationspolitik
som berör flera aspekter av den internationella politiken. I oktober gick föreningen på en
föreläsning som handlade om Sveriges koloniala historia och i november hade vi flera
aktiviteter kring det amerikanska valet. En träff ägnades åt musikens roll i olika
presidentvalkampanjer. På valnatten hölls en valvaka som var mycket populär. I november
anordnas ett möte hur de störtade diktaturen genom icke-våldsaktivism i Serbien.

Studier
Inledningsvis kan konstateras att vi inom ramen för de sedvanliga onsdagsträffarna
tillsammans har bildat oss själva och varandra. Under gemytliga former har en bred flora av
ämnen och teman med tydlig folkbildningskaraktär avhandlats. Styrelsen har arbetat utefter
parollen ”garanterat inte tentarelevant” i syfte att hitta infallsvinklar och teman som kan
komplettera de studier som våra medlemmar bedriver dagligdags vid universitetet.
Vi har också etablerat ett samarbete med det socialdemokratiska partiet och övriga
sidoorganisationer inom arbetarrörelsen i samband med den partigemensamma
studiekonferensen där styrelsen varit väl representerad av utbildningsansvariga.
Förhoppningen är att det ska utmynna i regelbundna gemensamma studieupptakter för att
på ett lättsamt sätt öka medvetenhenheten om vilka bildningsinsatser som pågår inom varje
organisation. På detta sätt kan synergier och korsbefruktning ske.
Nämnas bör också att vi tagit närmare kontakt med ABF i syfte att etablera ett närmare
samarbete, till exempel genom att arbeta fram metoder för att bättre bedriva
studiecirkelverksamhet och bilda cirkelledare. Vi strävar efter att etablera förutsättningar för
längre temaaktiviteter där vi kan gå på djupet med valda ämnen som intresserar oss för
stunden. Via ABF har vi fått praktisk hjälp med lokaler i vårt bildningstema om det
amerikanska valet.Detta utmynnade i en mycket välbesökt (60 personer) valvaka som
pågick genom hela natten och innehöll inslag av folkbildning och diskussion.
Sammanfattning och avslutning
Även om medlemsantalet på ordinarie träffar har varit stundvist lågt kan vi ändå se att
medlemsomsättningen under året har bidragit till att fler fått vetskap kring Göteborgs
Socialdemokratiska högskoleförening. Vi har kunnat erbjuda olika former av träffa med olika
teman. Trots att vi inte varit riktigt nöjda med det socialdemokratiska partiets politik under
året, präglat av en restriktiv flyktingpolitik, har vi gjort vårt bästa för att visa vårt missnöje
med insändare, reservationer och agitationer. Vi har därför under året kunnat se prov på
våra medlemmars oerhörda kompetens och kunskap.

Jämställdhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Jämställdhetsansvarig
Björn Lönnqvist
Jämställdhetsgrupp
Ingen jämställdhetsgrupp har funnits under det gångna verksamhetsåret.
Val och nomineringar
Klubbens första styrelse bestod av fem icke-män och två män. Den styrelse som valdes på
det extrainsatta årsmötet har bestått av fyra icke-män och två män.
När det kommer till representation och nomineringar har GSHF eftersträvat och uppnått en
så jämn könsfördelning som möjligt. Detta har varit extra viktigt eftersom det under det
gångna verksamhetsåret har varit fyra större kongresser, konferenser och möten.
●

Till SSU Göteborgs distriktsårskonferens skickades två icke-män som ombud och två
icke-män som ersättare..

●

Till Göteborgs Socialdemokraters vårkongress skickades sex icke-män, varav fem
som ombud, och nio män, varav sju som ombud. Samma personer fick även åka på
Göteborgs Socialdemokraters Höstkongress.

●

Till S-Studenters nationella kongress skickades fyra icke-män,och fyra män, varav tre
som ombud.

Föreläsningar
Carina Ohlsson var inbjuden och pratade om feministisk migrationspolitik.
Av de föreläsningar GSHF varit med och ordnat har föreläsarna av sammanlagt fem
icke-män och fyra män.
Politik
Under verksamhetsåret har aktivt GSHF drivit jämställdhetsfrågor på alla de kongresser vi
har deltagit vid. Till varje kongress har minst en av de inskickade motionerna behandlat
explicit behandlat jämställdhet och vi är stolta över att många av dem sedan även antagits.
På detta sätt har vi drivit på för att SSU, Socialdemokraterna och S-studenter ska fortsätta
den feministiska kampen.
Utåtriktat arbete
En artikel om feminism och äktenskap har skrivits och skickats för publicering till olika
tidningar. På internationella kvinnodagen medverkade GSHF i demonstrationståget som gick
i Göteborg.
Möten och jämställdhet
Under året har icke-män varit klart underrepresenterade på många av möten som är
beslutande samt de som diskuterar motioner inför kongresser, endast på ett av denna typ av

möten har det varit majoritet icke-män eller lika könsfördelning. Denna snedfördelning var
som störst under våren, men blev bättre till hösten. Under vissa av dessa möten har talartid
mätts. Denna statistik visar på en jämställd talartid.

