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Förord 
 

Tack för ett fantastiskt år! 
 
Verksamhetsåret som passerat har varit speciellt på många 
sätt. Året har innehållit fest och allvar, skratt och tårar. Vi har 
stärkt samarbetet med högskolan och studenternas delak-
tighet nu och för framtiden, och vi har tagit stora kliv för att 
utveckla studentdemokratin inom organisationen. 
 
Studentrörelsen på Södertörns högskola är unik och vårastu-
denter har ett engagemang som få. Inte minst under vårens 
utbrott av Covid-19 har studenterna visat på ett ofattbart tå-
lamod och kreativitet. Tillsammans har vi sett till att många 
studenter, trots social distansering, har tagit hand om 
varandra, hittat nyskapande lösningar för föreningsliv och för 
studiegemenskapen.  
 
Från styrelsen vill vi tacka alla studenter på högskolan som 
bidragit till att göra högskolan till vad den är. Särskilt vill vi 
tacka alla våra studentrepresentanter runtom på högskolan 
samt våra förenings- och verksamhetsaktiva. Tack för ert en-
gagemang, för att ni förgyller studietiden och gör högskolan 
till en bättre plats. 
 
För styrelsen har verksamhetsåret varit oförglömligt och vi är 
stolta över de framgångar vi nått. I den här verksamhetsbe-
rättelsen kan du läsa mer om vad vi åstadkommit under året. 
Det känns stort att ha fått representera studenterna under 
det gångna året, och vi ser fram emot stort engagemang 
framöver! 
 
Styrelse 2019/20, genom  
 
 
Josefin Stern, ordförande  
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Om SöderS 
SöderS är Södertörns högskolas studentkår och grundades 2 maj 
1996. Vi verkar för ett starkt studentinflytande, en högkvalitativ och 
rättssäker utbildning, ett levande campus samt en hållbar och 
transparent studentrörelse. 
 
Vår verksamhet bygger på deltagande och engagemang från våra 
föreningsaktiva, studentrepresentanter och medlemmar.  
 
Vi är studentrörelsen. Tillsammans gör vi högskolan till den bästa 
platsen att studera på. Detta är styrelsens redogörelse för verksam-
hetsåret 1 juli 2019 till 30 juni 2020. 
 

SöderS – Södertörns högskolas studentkår 
Alfred Nobels allé 9 

141 89 Huddinge 
 

www.soders.nu 
 

organisationsnummer; 802402-2157 
 

© SöderS 

Betydelsefulla händelser under året 
Projektgrupp för breddad rekrytering 
I början av verksamhetsåret inledde SöderS samtal med nuvarande 
prorektor om högskolans arbete med breddad rekrytering och 
breddat deltagande. Samtalen ledde till att högskolan tillsatte en 
projektgrupp med uppdrag att göra en genomlysning av arbetet 
med breddad rekrytering. Projektgruppen bestod av en studentre-
presentant utsedd av SöderS och tre lärarrepresentanter. SöderS 
ordförande har haft löpande dialoger med gruppen och prorektor.  
Projektgruppens arbete har resulterat i en rapport som presenteras 
under hösten 2020.1 
 
Beslut om högskolegemensam avslutningsceremoni 
SöderS tycker att det är värt att fira sin examen efter flera års stu-
dier, För närvarande anordnar vissa program och kurser på   

 
1 För att ta del av rapporten kontakta henrik.bohlin@sh.se 
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högskolan avslutningsceremonier, medan vissa studenter knappt 
blir uppmärksammade alls.  
 
Under verksamhetsåret inledde SöderS ett samarbete med hög-
skolans kommunikationschef och prefekt för institutionen för sam-
hällsvetenskaper. Ett förslag utarbetades om att införa en årlig hög-
skolegemensam högtidlig avslutningsceremoni. Rektor välkom-
nade och godkände förslaget och beslutade att den första ceremo-
nin ska äga rum sommaren 2021, och därefter årligen. Därigenom 
ska alla studenter som tar sin examen få möjlighet till en högtidlig 
inramning för sina studier.  
 
Invigning av Infocenter  
Den 16 januari 2020 invigdes högskolans nya Infocenter. Den tidi-
gare labyrinten av expeditioner, receptioner, center och funktioner 
lades ner, och istället samlas nu allt på ett och samma ställe med 
ledorden ”En väg in”. I samband med Infocenters öppnande digita-
liserades även tentamensutlämningen. Istället för att behöva köa 
för att hämta sin rättade salsskrivning, skannas de nu istället in och 
studenter kan läsa dem digitalt.  
 
SöderS har varit delaktig i hela processen med Infocenter och ten-
tamensskanning - från idé till genomförande. Vid invigningen var 
SöderS på plats och ordförande höll invigningstal med bland annat 
följande budskap: 

Som student kan det ibland kännas långt borta 
att få igenom stora förändringar. Precis så här 

bra kan det bli när studenter och högskolan ar-
betar tillsammans, mot ett gemensamt mål.” 

 
Besök av riksdagens utbildningsutskott 
Under våren fick högskolan besök av riksdagens utbildningsutskott 
med representanter från samtliga riksdagspartier. Representanter 
från SöderS styrelse deltog vid besöket, med fokus på polisutbild-
ningen och dess integrering med övriga högskolan. SöderS repre-
sentanter passade på att berätta om uppskattade möten mellan 
olika utbildningar, där professioner som kommer att samverka ute 
i arbetslivet får möjlighet att mötas redan under utbildningen.  
 
Almedalsveckan 2019 
SöderS deltog med representanter från styrelsen under Almedals-
veckan 2019. Veckan innehöll seminarium om bland annat jäm-
ställdhet i akademin, förutsättningar för studenter med 



 
 
 
 

 
 

Campus Flemingsberg | Alfred Nobels allé 9, 141 89 Huddinge | org.nr 802402–2157 

 

3 

funktionsnedsättningar, möten och diskussioner med andra stu-
dentkårer och annat lärorikt som kunnat användas i SöderS påver-
kansarbete under året. 
 
Guldgripen 
Varje år delar SöderS i samarbete med högskolan ut pris till Söder-
törns högskolas bästa lärare. Utmärkelsen utses av en jurygrupp ef-
ter nomineringar från studenterna. Årets utmärkelse gick till Ola 
Sternäng, docent i psykologi, som blev nominerad av 28 studenter 
från två olika årskullar. Ola beskrevs som en engagerad lärare som 
ser det goda i studenterna och vill dem väl, som genom humor och 
pedagogisk skicklighet lyckas göra det svåra lätt, och göra det trå-
kiga roligt. Utmärkelsen delades ut vid Södertörn hyllar av SöderS 
ordförande, som passade på att hålla tal om vad det betyder att 
som student möta skickliga lärare. 
 
Coronapandemin 
Den 17 mars 2020 gick regeringen ut med rekommendationen att 
alla högskolor och universitet skulle ställa om till distansundervis-
ning till följd av coronapandemin, Covid-19. Omställningen är 
kanske det mest dramatiska som högskoleväsendet varit med om 
någonsin och satte en särprägel på hela våren 2020. 
 
SöderS medverkan i krisledning och kontinuerliga samarbete med 
olika ledningsfunktioner på högskolan bidrog till att studenternas 
bästa togs med i beräkningen vid planering och beslut. Bland an-
nat bidrog vi till att studenter inte skulle behöva betala för teknisk 
utrusntning som annars inte krävs, och att högskolans lokaler höll 
öppet för de studenter som behövt vara på plats.  
 
Ungefär en månad efter omställningen skickade SöderS ut en en-
kät till högskolans studenter som mer än 2 000 personer valde att 
svara på. Resultaten sammanställdes och presenterades för stu-
denterna via SöderS hemsida. Högskolan var mycket intresserad av 
enkäten och resultaten presenterades för och användes av ett fler-
tal av högskolans funktioner, bland annat högskolans ledning, 
kommunikatörer, prefekter liksom samtliga lärare vid ett personal-
möte. Högskolepedagogiska enheten tog inspiration av enkäten 
och utformade pedagogiska tips för lärare för att få distansunder-
visningen att utvecklas och hålla god kvalitet. 
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Ett starkt studentinflytande samt 
en högkvalitativ och rättssäker    

utbildning 
 
Verksamhetsmål I: 

”Aktivt driva kvalitetsarbete och bevaka studen-
ters intressen genom kontinuerlig dialog med 

högskolan, genom att informera högskolan om 
angelägna frågor för studenter och genom hög 
närvaro av studentrepresentanter i högskolans 

beredande och beslutande organ.”. 

 
SöderS har under verksamhetsåret fortsatt att ha regelbundna av-
stämningar med ledande funktioner inom högskolan. Avstäm-
ningar med rektor och prorektor har hållits en gång i månaden, där 
frågor om alltifrån utbildningskvalitet till jämställdhet inom högs-
kolan har lyfts. SöderS har träffat Studentavdelningens disciplin-
handläggare, kurator, chef och studie- & karriärvägledare en gång i 
månaden. Under verksamhetsåret har två nya avstämningsrutiner 
etablerats, en med högskolans prefekter och en med institutioner-
nas kontaktpersoner för studentrepresentation. Därutöver har sär-
skilt nära dialog förts med Högskolepedagogiska enheten och 
Kommunikationsavdelning. Detta har gjorts för att säkerställa att 
studenternas röst har en självklar närvaro. Nedan följer några fler 
väsentliga nedslag.  
 
Utvecklingsplan 2020–2024 

Under 2019 togs en ny utvecklingsplan och vision för Södertörns 
högskola fram för en kommande femårsperiod. SöderS har deltagit 
i förarbetet genom att delta vid seminarier där utvecklingsområ-
den såsom jämställdhet, digitalisering och studentmedverkan har 
diskuterats. SöderS har skrivit ett utförligt remissvar, diskuterat i rek-
tors ledningsråd och vid högskolestyrelsens sammanträden där för-
slaget i slutet av 2019 slutligen beslutades om. SöderS bidrog bland 
annat till att utvecklingsplanen belyser studenternas deltagande i 
varje del av verksamheten, att studentinflytandet ska utvecklas och 
pedagogiken satsas på.  
 
Reservationer och markeringar 

SöderS strävar efter inflytande genom i första hand dialog och sam-
arbete och har nära relationer runtom på högskolan. När högskolan 
fattar beslut som ligger utanför vad SöderS kan acceptera är det 



 
 
 
 

 
 

Campus Flemingsberg | Alfred Nobels allé 9, 141 89 Huddinge | org.nr 802402–2157 

 

5 

viktigt att markera och motivera en reservation mot beslutet. Ne-
dan följer några viktiga exempel på reservationer.  
 
Under coronakrisen har SöderS haft ett betydande inflytande. Där-
emot har SöderS markerat mot högskolans organisering av krisled-
ningen då vi menar att studenterna haft rätt att vara represente-
rade i högre utsträckning än som givits möjlighet till. SöderS har 
krävt en utvärdering för att förbättra krisorganiseringen i framtiden 
och för att säkerställa att högskolelagens 1 kap 7 § om studentre-
presentation följs. 
 
SöderS har under året reserverat sig mot rektorsbeslutet att anta 
nytt regelverk i den form det ges ut. SöderS har framfört att regel-
verket behöver en mer omfattande revidering samt att kvaliteten 
behöver förbättras för att vara mer användarvänlig. 
 
SöderS har fortsatt att driva frågan om förbättrade handläggnings-
tider för disciplinärenden. SöderS krävde i början av 2020 att hög-
skolan skulle upprätta en åtgärdsplan för att komma tillrätta med 
de långa handläggningstiderna, som SöderS anmälde högskolan 
till UKÄ för 2018. Under sommaren 2020 har SöderS konstaterat att 
studentinflytandet brustit i processen när åtgärdsplanen har tagits 
fram, samt att högskolans akademiska inflytande uteblivit. Detta 
ledde till att SöderS ordförande och Fakultetsnämndens ordfö-
rande i juni 2020 på uppdrag av Fakultetsnämndens ledamöter, 
utarbetade en skrivelse till rektor. I skrivelsen, ”Oro kring framväx-
ande tankar för ändrat handhavande av disciplinärenden”, beskrivs 
undertecknades förväntan om att inflytande säkras från både stu-
denter och högskolans personal. 
 
Verksamhetsmål II:  

Aktivt verka för att studenter känner till sina rät-
tigheter om studentinflytande och tar plats i be-

redande och beslutande organ. 

 
SöderS har under verksamhetsåret arbetat med att stärka studen-
ternas kännedom om sina rättigheter till inflytande på flera plan. 
För att underlätta för enskilda studenter att hitta sin studentrepre-
sentant på sin utbildning finns numera samtliga studentrepresen-
tanter med kontaktuppgifter på SöderS hemsida. Detta underlät-
tar även för studenter att se om det finns en plats ledig som stu-
dentrepresentant att söka. SöderS har även gjort en särskild flik på 
hemsidan där lediga uppdrag listas. 
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SöderS har under verksamhetsåret  
 
Kontaktpersoner för studentinflytande  

I SöderS avtal med högskolan regleras att högskolans institutioner 
ska ha en kontaktperson för studentrepresentation, Kontaktperso-
nen ska föra kontinuerlig dialog med studentkåren och verka för 
att samtliga lärare vid institutionen har kännedom om studenters 
rätt till inflytande. SöderS har under verksamhetsåret sett till att 
denna funktion kommit igång och hållit introduktionsmöten där 
en överenskommelse om hur arbetet ska se ut har utarbetats.  
 
Avtal om studentrepresentation 
Studenter har rätt till inflytande även när enskilda chefer eller ord-
föranden fattar beslut som rör studier eller studenternas situation. 
Detta upplevs ofta svårt att implementera i praktiken för många 
beslutsfattare. Under året skrev SöderS efter dialoger med högsko-
lans prefekter under ett avtal som definierade på vilket sätt studen-
ter ska tillförsäkras möjlighet till inflytande. Varje institution kom-
mer framöver att ha en särskilt utsedd kontaktperson som ska föra 
kontinuerlig dialog med SöderS om studentrepresentation. 
 
Verksamhetsmål III 

Hitta väl fungerande former för att studentre-
presentanter ska känna sig trygga i sin roll, få 
kontinuerlig fortbildning och att viktiga frågor 

återrapporteras till SöderS. 

 
Att vara trygg i sin roll som studentrepresentant handlar både om 
att få kunskap om uppdraget, att känna stöd från studentkåren, 
och att känna sig inkluderad vid sammanträdena. SöderS håller in-
troduktionsutbildning med samtliga studenter som tillsätts som 
studentrepresentanter för att ge den grundläggande kunskapen 
som krävs för att utföra uppdraget och för att känna till sina rättig-
heter till inflytande under sammanträdena. SöderS studentombud 
finns även tillgängliga för de som behöver stöd eller vägledning i 
att driva en förändringsidé eller ärende. Alla studentrepresentanter 
har även bjudits in till att delta vid Påverkansforum, där studentre-
presentanter får möjlighet att utbyta erfarenheter, fördjupa sin 
kunskap och få nya idéer.  
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Ett levande campus 
SöderS ska verka för ett levande campus där studenter vill spen-
dera tid, umgås, utveckla sina intressen, utmana sig själva och ha 
roligt. Detta sker i hög utsträckning genom våra verksamheter och 
föreningar som med brinnande engagemang ger av sig själva och 
sin tid.  
 
Verksamhetsmål I 

Utveckla lokalanvändningen och mötesplatser 
för SöderS verksamheter och studenter på Cam-
pus Flemingsberg för att främja samverkan och 

kunskapsutbyte. 

Under höstterminen 2019 fortgick SöderS kontinuerliga arbete för 
att utveckla lokalanvändningen och mötesplatser för SöderS verk-
samheter. Arbetet för att främja samverkan och kunskapsutbyte för 
studenter på campus Flemingsberg prioriterades ner då SöderS va-
rit den dragande aktören i arbetet och kårledningen valde att lägga 
fokus på andra verksamhetsdelar under höstterminen. Under vår-
terminen har båda delarna av detta verksamhetsmål prioriterats 
ner till följd av corona.  
 
Verksamhetsmål II 

Arbeta för en nära dialog med SöderS före-
ningar, tillgängliggöra material och stimulera 

föreningslivet och aktivitet på Campus Fle-
mingsberg. 

 
Under året har SöderS arbetat för en nära dialog med föreningarna 
för att skapa de bästa förutsättningarna för föreningarna att bedriva 
sin verksamhet. Det har hållits fyra stycken Samverksansforum, en 
plats där SöderS och föreningar möts och knyter kontakter, byter 
erfarenheter och förhoppningsvis lär sig något nytt. Vid samver-
kansforum har vi blandat diskussionsämnen med workshops kring 
exempelvis krishantering och alkoholkultur. Föreningarna har själva 
fått komma med önskemål och förslag på teman som de upplever 
som aktuella.  
 
Under året har SöderS även arbetat med att uppdatera informat-
ionsmaterial och policydokument gällande föreningsliv för att öka 
användarvänligheten och tydligheten. SöderS har beviljat aktivi-
tetsbidrag till flera föreningar för att kunna genomföra fester, 
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konsert och andra evenemang som stimulerat aktiviteter för ett le-
vande campus. 
 
Under coronapandemin har både föreningar, verksamheter och 
SöderS hållit igång sin verksamhet genom att ställa om till distans-
verksamhet. Det har hållits spelkvällar, filmkvällar och andra sociala 
aktiviteter för att underhålla gemenskapen och studentlivet. Tyvärr 
ställdes vårens Föreningsgala in på grund av coronapandemin och 
utmärkelser såsom Årets förening delades därmed inte ut under 
våren 2020. 
 
Nya föreningar under året 

JoS - Journalistföreningen Södertörn 
 
ReKo – Retorikkonsulternas förening 
 
Utmärkelser 
Terminens eldsjäl H19: Philip Heie 

 
Verksamhetsmål III 

Vidare utveckla SöderS samarbeten och nätverk 
med fokus på lokala aktörer verksamma i geo-

grafiskt närliggande områden. 

SöderS har under verksamhetsåret fortsatt att vara en aktiv repre-
sentant i Flemingsberg Science, ett nätverk med representanter 
från flertalet lärosäten vid campus Flemingsberg. Under året har 
bland annat ett samarbete med föreningen Kodcentrum. SöderS 
har bidragit till att Södertörns högskolan upplåter sina lokaler till 
föreningen som lär ut kunskap om kodning och hur information 
hanteras och produceras till barn i närliggande kommuner. Arbetet 
kan ses som ett led i att verka för breddad rekrytering. SöderS be-
höver framöver fortsätta att arbeta för att utveckla samarbeten och 
nätverk i geografiska områden.  

En hållbar och transparent student-
rörelse 
SöderS är en demokratisk organisation där medlemmarna har yt-
tersta bestämmanderätt. Nedan följer en redogörelse på SöderS ar-
bete med att stärka hållbart engagemang, transparens och en le-
vande studentrörelse. 
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Verksamhetsmål I 

Verka för kontinuerlig informationsspridning till 
och kommunikation med högskolans studenter 
om SöderS påverkansarbete samt aktivt infor-

mera om SöderS sammanträden för dess med-
lemmar”. 

I och med verksamhetsåret 2019/20 trädde SöderS nya organisat-
ionsstruktur i kraft. Den nya strukturen innebär att SöderS knyter 
medlemmarna närmre organisationen och skapar utrymme för ett 
mer direkt inflytande i organisationen. Med den nya stadgan som 
trädde i kraft 1 juli 2020 har SöderS årsmöten minst två gånger per 
verksamhetsår då samtliga medlemmar kallas och har möjlighet 
att delta. Alla medlemmar har rätt att lägga motioner, att yttra sig 
och att rösta på de förslag som läggs fram vid årsmötena. Medlem-
marna bestämmer bland annat om SöderS verksamhetsplan, bud-
get och inte minst vilka som ska representera organisationen. Vid 
årsmötena har medlemmarna möjlighet att lägga förslag på hur 
och vilka frågor som ska vara särskilt tongivande för SöderS att ar-
beta med. 
 
Under verksamhetsåret 2019/20 har SöderS haft två ordinarie års-
möten och ett extrainsatt årsmöte.  
 
Verksamhetsmål II 

Verka för att medlemsföreningar informerar in-
ternt om SöderS som organisation och med-

lemmarnas inflytande över organisationen ge-
nom kontinuerlig återkoppling och dialog. 

 
SöderS har under verksamhetsåret förtydligat direktiven och verkat 
för fördjupade samarbeten med föreningarna. Detta har dels skett 
genom förtydligade instruktioner, men även med stort fokus på di-
alog och att hitta nya former för samarbete.  
 
Verksamhetsmål III 

Verka för frekvent, effektiv och tillgänglig kom-
munikation för att visa upp SöderS funktion, an-

svar, vision och medlemmars möjligheter. 
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SöderS inledde verksamhetsåret med att införa ett nytt medlems-
system, UniCore. Det nya systemet gör det lättare för studenter att 
själva bli medlemmar i kåren, när som helst och var som helst. Det 
nya systemet höjer även kvaliteten på SöderS kommunikation och 
transparens gentemot studenterna. 
 
Under verksamhetsåret har SöderS utarbetat arbetssätt för att på 
ett lättillgängligt sätt informera om kommande händelser och eve-
nemang genom att varje vecka lägga ut Weekly NewS på våra so-
ciala medier. Därigenom får studenter och föreningar större möj-
lighet att hålla reda på viktiga händelser och möjlighet till engage-
mang. 
 
SöderS har även infört rutiner på att informera medlemmarna om 
SöderS påverkansarbete, genom att varje månad berätta om ett 
särskilt ämne som SöderS arbetar med i månadsbrevet NewS.  
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Förtroendevalda och personal 
 
Styrelse 

Jakob Amnér, ledamot 
Diana Gellio2 
Martin Gunnarsson3 
Mahad Jama, vice ordförande4 
Adam Maquard, ledamot, vice ordförande5 
Josefin Stern, ordförande 
 
Valberedning 

Kristin Kvarnström 
Maja Lövgren 
Afshin Radhidi 
 
Revisorer 

Oskar M Wiik, verksamhetsrevisor 
PwC, auktoriserad revisor 
 
Inspektor 

Per Bolin, professor i historia, prefekt för HSS 
 
Verksamhetschef för SH Radio 

Jonathan Ortega  
 
Verksamhetschefer för SöderS andrahandsbokhandel 

Babak Afsham 
Erika Marcusson 
 
Styrelse för ESN Södertörn 

Bruno Arias 
Mattias Axelsson 
Linnea Bergdahl 

 
2 Fram till 25/2–2020 
 
3 Fram till 2/3–2020 
 
4 Fram till 9/10 - 2019 
 
5 Ledamot till 15/12 - 2019, vice ordförande från 16/10 - 2019 
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Andrea Björkman 
Michaela Brolin 
Marcus Börjesson 
Elin Corsea 
Viktor Jändel 
Rebecka Nyman 
Cassandra Sinéad Sammy 
 
Bolagsstyrelse för SöderS pub 

 
2019                 2020 

Alicia Price Andersson                  Alicia Price Andersson 
Ordförande                   Ordförande 
Bruno Arias, ledamot                  Emanuel Furuholm, ledamot 
Patrik Hajiyahya, ledamot                Lara Ibrahim, ledamot 
Nathalie Holmqvist, ledamot           Vilgot Larsson, ledamot 
Falmetta Mohamed, ledamot          Nalu Sighurdh, ledamot 
Jonathan Ortega, ledamot               Jonathan Yamin, ledamot 
 
Personal 
Johanna Granander, kommunikatör 
Izabelle Johannisson, kommunikatör6 
Isatou Keitta, koordinator 
Angela Refuerzo Larsson, generalsekreterare 
Therese Lelli, studentombud 
Helene Prohorenko, studentombud 

Delegationer 
 
Almedalsveckan 2019 

Jakob Amnér, ledamot 
Josefin Stern, ordförande 
 
SFSFUM 2020 

Jakob Amnér, ombud 
Angela Refuerzo Larsson, ombud 
 
SSCO Studentråd 

 
6 Till oktober 2019 
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Novembersammanträdet 
Jakob Amnér 
Martin Gunnarsson 
 
Majsammanträdet  

Josefin Stern, ledamot 
 
Nobelbanketten 2020 

Fanborg   Marskalkskåren 
Falmetta Mohamed  Dina Gellio 
Jonathan Ortega  Adam Maquard 
Martin Gunnarsson 
 

SöderS medlemmar 
Baserat på Södertörns högskolas helårsstudenter har SöderS en 
medlemsanslutning kring cirka 30%, Medlemsantalet har pendlat 
upp och ner senaste åren, och SöderS har som mål att öka antalet 
medlemmar för att vara en stark medlemsburen organisation. An-
talet medlemmar har gått ner under verksamhetsåret, och har varit 
särskilt lågt vårterminen 2020. Troligtvis beror detta på ett flertal 
faktorer, där coronapandemin spelar en roll i att SöderS fick svårare 
att nå ut till och fånga studenter. SöderS har förenklat för studenter 
att bli medlemmar genom en ny medlemsportal, samt genom att 
skapa fördelaktiga möjligheter till långt medlemskap som sträcker 
sig under hela studieperioden. SöderS kommer framöver att be-
höva arbeta för att ytterligare förmedla vinsten med att vara med-
lem i SöderS. 
 
 


