
Motion till SöderS höstsammanträde från Söfre

Bakgrund:

SöderS erbjuder medlemsföreningar att ansöka om bidrag från "SöderS

aktivitetsfond" där varje förening kan ansöka om upp till 20.000 kr per

verksamhetsår.

För att ansöka om detta bidrag finns en rad kriterier som skall uppfyllas för att få

ansökan beviljad, däribland att evenemanget ska vara öppet för alla medlemmar vid

Södertörns högskola. Detta innebär att ansökande förening ej får sätta krav på att

deltagare vid evenemanget är medlem i ansökande förening.

Ur "Ansökan till SöderS aktivitetsfond":

"Ansökan till aktivitetsfond, uppd. 2020

För att erhålla bidrag från SöderS aktivitetsfond behöver nedanstående kriterier

uppfyllas:

• Evenemanget ska vara öppet för alla studenter vid Södertörns högskola"

Den främsta anledningen till att en föreningar kräver medlemskap på deltagare är för

deltagarnas säkerhet. Vid ett olycksfall eller en krissituation är det av stor vikt att ha

tillgång till kontaktuppgifter till närmaste anhörig vilket samlas in vid registrering.

Vidare kan medlemsrekrytering vara avgörande för föreningens tillväxt. Ju fler

medlemmar i föreningen, desto större möjlighet har föreningen att påverka frågor i

t.ex. ämnets riksorganisation.

Vi ser att det finns en möjlighet att gynna både studentföreningarna vid Södertörns

högskola och SöderS genom att lätta på detta kriterium och istället uppmuntra

studenter att bli medlemmar i både SöderS samt ansökande förening.

Förslag:

Öppna upp för att bevilja ansökan om bidrag från SöderS aktivitetsfond trots krav

om medlemskap i arrangerande förening.

Yrkande:

Styrelsen för Södertörns Förenade Ekonomer, genom ordförande Ása Davidsdottir,

yrkar på att godkänna ovanstående förslag.



SöderS styrelsen föreslår

att förordar ett avslag på motionen till höstsammanträdet då beslut som går i

linje med Söfres motion  redan är taget på styrelsemöte no 11 2021, 22/6-21.

Styrelsen förordar dessutom ett avslag på grund av att detta ska enligt fondstadgan vara ett

styrelsebeslut och inte ett beslut för medlemsmöten.

Dock kan medlemmarna, om önskemål finns, ålägga beslutet till höst- och vårsammanträden i

stället för till styrelsen.


