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förord
En hållbar och en transparent studentrörelse. Så lyder en av
SöderS tre verksamhetsmål vilken har varit en ständig ledstjärna
för mig i mitt ordförandeskap för Södertörns högskolas
studentkår. 2018/19 präglades i vanlig ordning av förändringar,
reformer och förstärkningar i organisationen för att nå upp till
just det målet. Har vi inte studenterna och våra medlemmar i
ryggen att återkoppla och stärka, se och förstå vår organisation
och verksamhet kan vi packa ihop och glömma såväl
studentinflytandet som utbildningssatsningar och föreningslivet.
Men, jag är ständigt fascinerad över Södertörns högskolas
studenters kapaciteter och förmågor. Jag själv har rört mig över
det civila samhället i över tio år och jag är beredd att
påstå att våra studenter är och har något speciellt.
Vi är en rörelse som fyller varje korridor, mötesrum
och aula med en glöd. Oavsett om det handlar om
att arrangera plugghörnor eller pubkvällar så har vi
varandras ryggar. Vi ser framåt och lämnar ingen
bakom.
Jag vill tacka för ett fantastiskt sista år som
ordförande för Sveriges mest moderna studentkår
och jag har inga som helst tvivel om att våra
starkaste år ligger framför oss.

Oskar M Wiik
Ordförande 2018/19
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© SöderS
SöderS är Södertörns högskolas studentkår och grundades 2
maj 1996. Vi verkar för ett starkt studentmedbestämmande samt
en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett levande campus
och för en hållbar och transparent studentrörelse.
Detta gör vi tillsammans med våra tusentals medlemmar,
hundratals studentrepresentanter och tiotal föreningar.
Vi är studentrörelsen och detta är vår redogörelse för
verksamhetsåret 1 juli 2018 till 30 juni 2019.

SöderS - Södertörns högskolas studentkår
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge
www.soders.nu
org.nr 802402-2157
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Linnéa Brisling, ledamot och politisk sekreterare
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Mahad Jama, ledamot 2
Adam Maquard, ledamot 3
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Till och med december 2018.
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Från och med mars 2019.
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Från och med mars 2019.
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Styrelse för ESN Södertörn
Louise Christiansson, media- och kommunikationsansvarig
Danijela Lazarevic, eventsamordnare
Stina Nygren, sekreterare
Abbas Saifi, kassör
Fanny Wallberg, vice ordförande
Moa Zeidlitz, ordförande
Marcus Åström, lokalrepresentant
Bolagsstyrelse för SöderS Pub
2018
Emma Eliasson, ordförande
Daniel Kevesäter, ledamot
Linnea Kossmann, ledamot
Daniella Synnerud, ledamot
Joakim Söderqvist, ledamot
Markus Tillgren, ledamot

2019
Alicia Price Andersson, vice
ordförande
Bruno Arias, ledamot
Patrick Hajiyahya, ledamot
Nathalie Holmqvist, ledamot 4
Falmetta Mohamed, ledamot
Jonathan Ortega, ledamot
Markus Tillgren, ordförande 5
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Izabelle Johannisson, kommunikatör
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Thérèse Lelli, studentombud
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Inspektor
Per Bolin, professor i historia

4

Till och med maj 2019

Till och med maj 2019. Efterträddes av Alicia Price Andersson som ställföreträdande
ordförande.
5
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DELEGATIONER UNDER ÅRET
SFSFUM 2019
Jakob Amnér, ombud
Linnéa Brisling, ombud
Johanna Granander, ombud
Martin Gunnarsson, ombud
Izabelle Johannisson, observatör
Angela Refuerzo Larsson, ombud
Markus Tillgren, ombud
SSCO Studentråd
Novembersammanträdet
Linnéa Brisling, ledamot
Martin Gunnarsson, ledamot
Oskar M Wiik, suppleant
Majsammanträdet

Mahad Jama, ledamot
Angela Refuerzo Larsson,
suppleant
Josefin Stern, ledamot
Oskar M Wiik, suppleant

Valborg på Skansen 30 april 2019
Izabelle Johannisson
Angela Refuerzo Larsson
Oskar M Wiik
Nobelbanketten 10 december 2019
Fanborg
Johanna Granander
Izabelle Johannisson
Angela R Larsson

Marskalkskåren
Jens Dang
Oskar M Wiik

Almedalsveckan 2019
Jakob Amnér, tillträdande styrelseledamot
Josefin Stern, tillträdande ordförande
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KÖNSFÖRDELNING6
Kvinnor

57 %

STYRELSE

Män

43 %

A N S TÄ L L D A

100 %

52 %

6

FÖRTROENDE
- VA L D A

Baserat på juridisk könstillhörighet.

48 %
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
SöderS anmäler Södertörns högskola till
Universitetskanslersämbetet
Under året inkom SöderS med en anmälan till
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) mot Södertörns högskola
rörande de långa handläggningstiderna för disciplinärenden.7 En
ökning av antalet disciplinanmälningar har skett nationellt och
SöderS ansåg att lärosätet inte tillsköt tillräckligt med medel för
att tillgodose en rättssäker process för de studenter som anmälts.
UKÄ bedömde utifrån underlag från studentkåren och lärosätet
att handläggningstiden var alldeles för lång som ibland uppgick
till över ett år inte går i linje med förvaltningslagen. UKÄ riktade
därför kritik mot Södertörns högskola och kommer att följa upp
ärendet under hösten 2019.
SöderS förklarar kårfullmäktiges förfall
Den 28 februari 2019 undertecknade Per Bolin (inspektor), Aria
Nakhaei (mötesledare) och Amanda Jansson
(kårfullmäktigeledamot) att anse kårfullmäktige ha förfallit. Detta
efter en hel termin där kårfullmäktige inte kan ha ansetts vara
beslutsföra. Med skrivelsen överlämnades kårfullmäktiges
befogenheter till styrelsen för resterande del av verksamhetsåret
vilket möjliggjorde att SöderS kunde fatta beslut om tillsättningar
av valberedning och valnämnd. Även två nya ledamöter valdes in
till styrelsen efter beredning av kårfullmäktiges mötesledare.
SöderS reformerar sin organisationsstruktur
Utifrån ovan nämnda och en lång tid av låga antal kandidaturer
till kårfullmäktige lyfte styrelsen återigen förslaget om en ny
stadga för studentkåren. Denna gång bifölls den i andra
läsningen vilket innebär att kårfullmäktige styrks från
organisationskartan. Kårfullmäktige ersätts från 1 juli 2019 med
Anmälan mot Södertörns högskola angående handläggningstid av disciplinärenden
m.m. reg.nr: 31-00446-18
7
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två årsmöten per år, vilket öppnar upp för fler medlemmar att
enklare påverka studentkårens verksamhet och tvingar styrelsen
till ett tyngre ansvar med transparens i sitt arbete som
framgångsfaktor.
De nya årsmötena tituleras ”Vårsammanträdet” och
”Höstsammanträdet” och är att betrakta som tidigare
valfullmäktige och dechargefullmäktige.

ETT STARKT STUDENTMEDBESTÄMMANDE
SAMT EN HÖGKVALITATIV OCH
RÄTTSSÄKER UTBILDNING
”SöderS ska vara drivande i skapandet och
upprätthållandet av en kontinuerlig dialog med högskolans
ansvariga för att inom högskolan öka
studentmedbestämmandet.”
2018/19 återupptogs de tidigare avstämningsträffarna med
högskoleledningen, dock med en ny mer utbildningspräglad
form. Gruppen utgjordes av SöderS ordförande och
studentombud samt högskolans rektor och vicerektor för
utbildning. Under träffarna diskuterades främst
utvecklingsområden bland högskolans utbildningar men även
framgångsfaktorer och övriga utbildningsnyheter har legat till
grund för agendorna.
Utöver detta har SöderS löpande utökat sina nätverks- och
kontaktytor bland högskolans chefer och ledningspersoner.
Dialoger har kontinuerligt hållits med prefekter,
högkolepedagogiken, i referensgrupper för högskolans
kommunikation mot studenter och doktorander och
beredningsmöten inför högskolestyrelsens sammanträden.
Under personalens verksamhetsplaneringsdagar under hösten
2018 togs även en plan fram för att enklare hitta och söka bland
studentkårens studentrepresentanter. Genom detta kan
drivandet för kontinuerlig dialog utökas från SöderS internt till
hela organisationsledet. Den nya studentrepresentantsportalen
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stod färdig i slutet av verksamhetsåret och har varit uppskattad
hos såväl studenterna som högskolans personal.

”SöderS ska säkerställa att kommunikation och
kommunikationsmaterial rörande studenters rättigheter och
skyldigheter utformas och görs tillgängligt för alla studenter
på Södertörns högskola.”
Kännedom om sina rättigheter och skyldigheter är vitalt för ett
gott påverkansarbete. SöderS har under verksamhetsåret fortsatt
vara en aktiv distributör av högskolans regelverk till studenterna
och tagit fram ett nytt avtal mellan studentkåren och högskolan
för att säkerställa en god kommunikation av studenträttigheter.
Under hösten 2018 fick även EduQ - SöderS Education Quality
Program åter se dagens ljus och den 15 maj släpptes den nya
upplagan vilken skickades ut både inom och utanför
organisationen. Rubrikerna för årets EduQ-workshop var:
*
*
*
*
*

Utbildningskvalitet
Grupparbeten
Seminariekultur
Förutsättningar för lärande
Kursvärderingar

”SöderS ska skapa ett upplägg kring forum, mötesplatser
och utbildningstillfällen för SöderS studentrepresentanter”
Vid verksamhetsårets början aktiverades den nya
personalstrukturen som innebar att SöderS för första gången
hade två studentombud att verka för studentmedbestämmandet
vid Södertörns högskola. Genom detta kunde nya stödfunktioner
för studentkårens studentrepresentanter växa fram. Utöver det
sedan tidigare existerande Påverkansforum, ett tillfälle för
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för
studentrepresentanterna, påbörjade studentombuden
introduktioner för de nya demokratibärarna vid lärosätet.
Introduktionerna blev en del av tillsättningen och var
obligatorisk för att få påbörja sitt uppdrag. Ett viktigt steg för en

Sida 12 av 25

sammanhållen och tydlig organisatorisk riktning för
studentkårens påverkansarbete där studentrepresentanterna på
riktigt blir den förlängda armen ut i högskolans alla verksamheter
där beredning och beslut sker.

Guldgripen 2018
Den 6 februari 2019 korades Nicholas Smith, lektor i filosofi, till
Södertörns högskolas bästa lärare under årets akademiska
högtids upptakt Södertörn hyllar. I en intervju med SöderS den
22 februari beskrev Nicholas sitt pedagogiska arbete bland annat
såhär:
– Jag vill skapa ett klassrum där folk känner att det är högt i
tak, att lyssna på vardera student, fördela ordet så alla hörs och
avbryta när någon tar väldigt mycket plats för att istället aktivera
de tysta delarna av klassrummet. Det är svårt att uppnå det, att
tysta ska träda fram utan att känna tryck. Sedan gör vi mycket
tillsammans, jag och studenterna. Att vi träffas och har
filmvisning med mat och dryck kring temat som kursen har, det
brukar vara uppskattat.

Läs mer om Guldgripen och tidigare mottagare av
utmärkelsen på soders.nu/guldgripen.
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Student- och doktorandrepresentation i Södertörns
högskolas beredande och beslutande organ
Doktorandrepresentanter
Vakanser

Studentrepresentanter
Vakanser

33 %
49 %

51 %

67 %

På Södertörns högskolas fanns totalt 102 olika råd, styrgrupper
och nämner med stolar för studenter och doktorander. Bland de
vanligaste tillhör program- och ämnesråd för högskolans
utbildningar. Flertalet av de studentrepresentantsplatser som är
mer interna på högskolan utgörs oftast av studentkårens
förtroendevalda och personal, såsom arbetsmiljökommittéer,
ledningsgrupper och styrgrupper.
I många organ finns det två till sex ordinarie platser
reserverade för studentrepresentanter. Vi vill därför tydliggöra att
51 % tillsatta studentrepresentanter inte innebär att studenterna
inte hade representation i 49 % av organen. I de flesta organ
finns iallafall en representant tillsatt.
Könsfördelning baserad på juridisk könstillhörighet redovisas
enligt nedan:
Män

Kvinnor

20 %

80 %
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ETT LEVANDE CAMPUS
”SöderS ska utveckla samtliga lokaler med kunskapsutbyte
och samverkan i åtanke för att skapa mötesplatser för
studenter på Campus Flemingsberg.”
SöderS kansli är fortsatt den naturliga mötesplatsen för
studentkårens föreningar och utöver SöderS Pub har
konferensrummen Gripen, Skeppet och Facklan fyllts av
engagemang under året av såväl föreningar som studenter och
studentrepresentanter. SöderS har löpande fyllt rummen med
arrangemang som rapportlanseringar, introduktionsträffar,
projektgruppsmöten, Samverkans- och Påverkansforum
utbildningsworkshops och konstituerande årsmöten. En bredd av
händelser och innehåll ser SöderS vara vitalt för en representativ
studentkår. Under verksamhetsåret hölls även
musikarrangemang i SöderS Pub av studenter vid Stockholms
musikpedagogiska institut.
För att vidare riva barriärer och göra SöderS till den bästa
mötesplatsen för hela Campus Flemingsberg beslutade sig
SöderS och SöderS Pub under hösten 2018 för att utöka inträdet
och medlemsrabatten. Från att medlemspriserna i SöderS Pub
tidigare endast gällt medlemmar i SöderS omfattas nu även
Odontologiska föreningen, Röda korsets högskolas studentkår,
Stockholms musikpedagogiska instituts studentkår och Tekniska
högskolans studentkår av medlemspriserna. Medicinska
föreningen vid Karolinska institutet omfattas idag inte av
medlemspriserna.

”SöderS ska fram material och skapa mötesplatser för
medlemsföreningar, verksamheter och studenter för att öka
antalet föreningsaktiva inom SöderS.”
2018 och 2019 blev upprustningarnas år för SöderS
föreningar. Den nya handboken för föreningar och policy för
föreningsliv som antogs i slutet av föregående verksamhetsår
kickade igång och förde med sig revideringar och
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uppfräschningar på fler områden. Föreningssidorna på SöderS
hemsida fylldes med kontaktuppgifter för att göra det enklare för
studenterna att koordinera sig genom föreningslivet och för nya
föreningar uppkom en Starta en förening-guide på hemsidan. För
befintliga föreningar gjordes också en översyn om hur
föreningarnas årliga verksamhetsrapportering fungerade - vilket
också resulterade i en rapporteringsreform som satte igång
vårterminen 2019.
SöderS har sett ett ökat engagemang mellan föreningarna för
såväl evenemang och kunskapsutbyten som hjälp i
uppstartsfasen för nya föreningar. SöderS har under
verksamhetsåret 2018/19 även fortsatt arrangera
Samverkansforum för SöderS föreningar och samverkat med
föreningarna på de månatliga studentfrukostarna.

26 %
37 %
EVENT 2018/19

26 %

11 %
Studentfrukostar
Samverkans- och påverkansforum
Föreläsningar och workshops
Festligheter
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”SöderS ska skapa en bas av samarbeten med
organisationer och företag baserade eller verksamma i
Huddinge kommun, i Flemingsberg och på Campus
Flemingsberg.”
Vi dämpar avståndet mellan studentliv och arbetsliv. SöderS
arbetar för att främja närhet och kontakt mellan studier och
arbetsliv. Utställare och annonsörer i våra lokaler ska därför
möjliggöra en ökad kontakt mellan studenter och arbetsgivare
och stödja studenters framtida yrkesroll samt även gynna
studenters intressen inom olika områden.
Med två år sedan kanslitjänsten samordnare blev SöderS
eventkoordinator ser vi tydliga förändringar och förbättringar för
såväl medlemsmervärdet som för SöderS ekonomiska
förutsättningar då sponsors- och bidragsintäkter ökat från
ungefär 10 000 till närmre 100 000 kr per år. SöderS har under
verksamhetsåret 2018/19 fortsatt kvalitetssäkra student- och
medlemsrelevant information och tillgodosett att de företag och
organisationer som tar plats i SöderS lokaler har ett tydligt
studentfokus. SöderS har fortsatt arbetar nära campusnära
aktörer som Flemingsberg Science, Medfit och Lärarförbundet
Huddinge men även riktat blickarna utanför campusgränserna
och knutit avtal mellan flertalet företag såväl som ideella
organisationer och fackförbund.

SöderS föreningar
Nya föreningar under verksamhetsåret:
LvL - Södertörns högskolas spelförening
I Facklan, SöderS workshoprum, den 18 januari föddes LvL Södertörns högskolas spelförening för studenterna vid
spelutvecklingsprogrammen vid högskolan. Föreningen ska
fungera som en plattform för alla som är intresserade av spel och
skapa en bättre sammanhållning och gemenskap för
programmets studenter.
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LUST - Lärarutbildningarna Södertörn
Den 5 mars hölls det konstituerande årsmötet för LUST och
lärarutbildningarna fick återigen ett paraply att samlas under,
något som SöderS länge strävat efter. Lust syfte är att verka för en
högkvalitativ och rättssäker utbildning och ett mer levande
campus för högskolans lärarstudenter och vara en gemensam
plattform för samtliga lärarstudenter att utvecklas individuellt
och gemensamt för en bättre studietid.
Befintliga föreningar
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen för Europavetare och Europeiska Relationer (FEVER)
Föreningen för Utveckling och Internationellt Samarbete (FUIS)
Personalvetarföreningen vid Södertörns högskola (PerS)
Polisstudenternas Vänner Stockholm (PSVS)
Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF)
Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE)
Turister Utan Gränser (TUG)

•
•
•
•
•
•

Athletics Today
Filosofiföreningen Förnuftsvidrigt
Marxistiska Studenter Södertörn
Moderata Studenter Södertörn
SöderS Idrottsförening
Sapere Aude
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Utdelade utmärkelser under året
Terminens eldsjäl H18
Charlotte Colliander, vice ordförande för Turister Utan Gränser
och student på turismprogrammet
Terminens eldsjäl V19
Amed Medhanie, ordförande för Lvl - Södertörns högskolas
spelförening och student på spelutvecklingsprogrammet
Årets stjärnskott 2019
LvL - Södertörns högskolas spelförening
Årets förening 2019
PerS - Personalvetarföreningen vid Södertörns högskola
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EN HÅLLBAR OCH EN TRANSPARENT
STUDENTRÖRELSE
”SöderS ska ta fram material kring vad som sker och vilka
beslut som tas inom organisationen och tillgängliggör
kontinuerligt detsamma för studenter och medlemmar.”
En av årets höjdpunkter var just Höjdpunkten.
Ordförandebloggen, som initierats under sommaren, fylldes med
månatliga sammanställningar över studentrelevanta beslut från
förvaltningschefs- och rektorsföredragningar. Allt ifrån nya
professurer, särskilda utbildningssatsningar,
verksamhetsförändringar och system för pedagogisk meritering
hamnade direkt i studenternas flöden.
Som studentkårsmedlem kan det även vara otroligt svårt att
sätta sig in i verksamheten eller motionera till styrelsen eller
kårfullmäktige om studenten inte vet organisationsstrukturen
eller meddelas när olika konstellationer samlas. Under
verksamhetsåret breddade därför SöderS kommunikationen
kring olika sammanträden och nyttjade offentliga ytor, som
hemsida och sociala medier, som informationsförlängning vid
kallelser och inbjudningar men passade också på att
tillgänggligöra organisationens beslut i såväl NewS som
ordförandebloggen.

”SöderS ska säkerställa att medlemsföreningar informerar
om SöderS som organisation och medlemmarnas inflytande
över organisationen.”
Föreningarna är för SöderS en viktig resurs och möjlighet för
informationsspridning, engagemanget och högskolans
utveckling. Flera delar har redan nämnts för hur SöderS har
arbetat för att förenkla och förbättra förutsättningarna för
studentkårens medlemsföreningar. Vidare vill vi däremot lyfta de
nya stödfunktioner som satts in under verksamhetsåret.
Hela studentkårsledningen har i högre utsträckning fått en
tydligare koppling till medlemsföreningarna. I allt ifrån
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projektstöd, studentrepresentantstillsättning,
kommunikationsarbete och initierande av nya föreningar har
personalen tagit ett stort kliv för ett mer levande campus. Vi ser
detta som ett viktigt steg för spridandet av SöderS verksamhet
och ett stort komplement till de övriga satsningarna
studentkåren riktar gentemot sina föreningar.
Här är vi däremot långt ifrån klara utan det fortsatta arbetet
för en starkare sammanhållen studentrörelse fortsätter. I
verksamhetsplanen för 2019/20 står fortsatt att SöderS ska verka
för att medlemsföreningar informerar internt om SöderS som
organisation och medlemmarnas inflytande över organisationen
genom kontinuerlig återkoppling och dialog.

”SöderS ska skapa kommunikationsmaterial anpassat för
alla studenter på Södertörns högskola i linje med SöderS
kommunikationsplattform.”
I juni 2018 antog SöderS en ny kommunikationsplattform. I
samma veva uppdaterades hela organisationens grafiska uttryck.
Även Gripen, logotypen som varit med oss sedan slutet av 90talet, ersattes med en vit vattenlilja att symbolisera SöderS
geografiska placering, engagemang och hållfasthet. Att
genomföra en sådan stor kommunikativ förändring är en
gigantisk process och blev därmed en av de nio huvudmålen för
verksamhetsåret 2018/19.
SöderS positionerar sig som en progressiv utmanare som
kanaliserar studenters samhällsengagemang och som skapar
sociala mötesplatser. Vi är kaxiga, inkluderande, lättsamma och
professionella.
Detta har legat till grund för tal och texter, grafik och affischer,
kampanjer och event. Med det nya, modernare uttrycket är det
vår vision att möjliggöra för alla Södertörns högskolas studenter
att förändra sin verklighet. Med få undantag har vi sett hur
föreningarnas rekrytering har stärkts, mer görs för våra studenter
och studentkåren har enklare och med större genomslag
kommunicerat våra framgångar till berörda.
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Sveriges förenade studentkåres fullmäktigesammanträde
Den 3 till 5 maj samlades studentkårer från hela Sverige för
Sveriges förenade studentkårers årsmöte, kallat fullmäktige eller
SFSFUM. På plats från SöderS var sex ombud och en observatör.
Även SöderS ordförande Oskar M Wiik närvarade i egenskap av
styrelseledamot för SFS.
Till fullmäktige lämnade SöderS styrelse fyra motioner.
- Struktur för SFS verksamhet
- Struktur för politisk fokusfråga
- Tillgänglighet i principprogrammet
- Treterminssystem
SFSFUM valde att avslå samtliga motioner utom motion
”Tillgänglighet i principprogrammet.”

Stockholms studentkårers centralorganisations studentråd
SSCO:s studentråd infaller i november och maj varje år. Till
novembersammanträdet hade SöderS nominerat Angela R
Larsson till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholms
Studentbostäder (SSSB) till vilken hon blev vald.
Under majsammanträdet fattade medlemskårerna bland
annat beslut i första läsningen om nya riktlinjer för
studentbostadskön SSSB, dessa ska fattas beslut om i andra
läsningen under novembersammanträdet 2019. Utöver detta
valdes från SöderS och Södertörns högskola Adam Maquard till
ny styrelseledamot för SSCO och Oskar M Wiik tillträdde den 1
juli 2019 som SSCO:s nya ordförande.
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Studentkårens medlemmar
Baserat på Södertörns högskolas helårsstudenter har SöderS
en medlemsanslutning kring 30 %. I studentkårens strategi som
antogs av kårfullmäktige 2016 är ett av målen att SöderS utifrån
antalet helårsstudenter ska vara en majoritetskår. Vi kan
konstatera att vi för verksamhetsåret 2018/19 inte nått upp till
det målet. Andelen studenter som väljer att bli medlemmar har
förhållit sig någorlunda konstant de senaste tre åren och vi håller
tummarna för att de satsningar som gjorts under året med en ny
stadga, nya medlemsvillkor och nytt medlemssystem ska göra
vikten av medlemskap tydligare och processen att bli medlem
enklare.
För verksamhetsåret 2018/19 hade SöderS 1580 medlemmar
under höstterminen och 1995 medlemmar under vårterminen
2019.
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