Motioner
5.1. Motion om orealiserad vinst

Till fullmäktigesammanträde nr 2
2017-09-27

Avsändare
Andreas Moilanen, Allians för kåren

5.1. Motion om orealiserad vinst
Bakgrund
Flera stiftelser bidrog under 2016 till att barn kunde sporta, vetenskapsmän få priser
för sina revolutionerande uppfinningar och författare kunde få stipendier för att kunna
fortsätta med sin verksamhet. Vad som möjliggjorde detta var i många fall stiftelser
som genom sina tillgångar via investeringar använde sina vinster för att kunna bidra
med något kontinuerligt år efter år till samhället. Studentkåren har enligt rapporten
från 2017-05-02 tillgångar till värdet av 34 250 608kr fördelat på olika typer av
värdepapper samtidigt som man har en orealiserad vinst på 2 568 388kr. Dessa pengar
kommer enligt en placeringspolicy från 2009 att återinvesteras tillbaka på
värdepappersmarknaden. Istället för att låta vinsterna ligga som döda pengar tycker jag
att det finns en outnyttjad potential som vi kan använda för att göra något för
studenterna på Stockholms Universitet. Jag anser att om man skulle ta ut 20% av
vinsten varje år vilket i dagsläget skulle motsvara lite mer än 500 000 och använda det
till ett studentnära projekt som våra medlemmar samt andra studenter på Stockholms
Universitet skulle kunna få ta del av. Resterande 80% skulle fortsätta med att användas
precis som I dagsläget till att återinvesteras och användas som en ekonomisk buffert.
Beslutsförslag
Därför yrkar jag på
att göra ett tillägg i placeringspolicyn på att 20% av vinsten varje år ska realiseras och
resterande 80% ska fortsätta att återinvesteras
att åtaga Stockholms Universitets studentkårs styrelse att tillsätta en arbetsgrupp som
ska undersöka hur pengarna bäst kan komma till användning för studenter på
Stockholms Universitet
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5.2. Motion om ökad spridning av studentråd
Bakgrund
Studentinflytandet är en av det viktigaste perspektivet som finns här på Stockholms
Universitet, det bidrar till ett studentnära perspektiv som i allt för många fall
utelämnas, ett av de viktigaste påverkansarbetena sker på studentkårerna I och med att
de verkar och agerar närmast institutionerna och närmast utbildningen. Som en
student som har varit aktiv och drivande i ett studentråd vet jag och tror att många
andra håller med att det svåraste arbetet är att hitta drivna studenter till rådet. Oftast
räcker det inte med ens interna kanaler som man har tillgång till att försöka nå ut till
potentiella blivande studentråds engagerade. Här har Stockholms universitets
studentkår möjlighet att fylla detta gap. Studentkåren som har flera kanaler till
studenterna på Stockholms Universitet bör utnyttja dessa för att se till att vi har så
många fungerande och välmående Studentråd som finns på Stockholms Universitet då
det I slutändan gagnar oss alla.
Beslutsförslag
Därför yrkar jag på
att Stockholms Universitets studentkår Kommunikationsavdelning tillsammans med
student bevakarna aktivt ska verka för att sprida kunskap om de allra mest behövande
Studentråden för att verka att fylla nödvändiga platser I deras råd.
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5.3. Motion om bokandet av grupprum
Bakgrund
I kårvalsrörelsen 2017 fanns det en uppenbar konsensus kring bristen av studieplatser
på Stockholms universitet på campus Frescati. De grupprum som finns utspridda på
Stockholms universitetsbibliotek och Studenthuset är ofta uppbokade, men står allt för
ofta tomma trots allt. Troligen har någon bokat en heldag för att sedan inte använda
grupprummet hela den bokade tiden. För att frigöra flera studieplatser för oss
studenter vid Stockholms universitet tycker jag att detta behövs göras något åt.
Beslutsförslag
Därför yrkar jag på
att Stockholms universitets studentkår ska verka för en ändrad praxis kring
användandet av grupprum där den som inte infinner sig 30 minuter efter att
grupprummet bokat förlorar rätten till rummet och att en först till kvarn praxis skall
gälla i dessa fall
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5.4. Motion om Gaudeamus oberoende
Bakgrund
Under våren 2017 har Gaudeamus framtid kommit att bli oviss, då Stockholms
universitets studentkår (SUS) har tillsatt en utredningsgrupp för att se över denna
enskilt största budgetpost. Samt då potentiellt avveckla tidningens produktion, för att
på så vis kunna komma närmare en budget i balans.
Detta är något vi vill motverka, då det är både viktigt och betydelsefullt att verka för att
bevara den anrika studenttidningen Gaudeamus (Gadden). Eftersom Gadden är en av
de främsta kommunikationsmöjligheterna Stockholms universitets studenter har
tillgång till och universitetet i övrigt, därför är det viktigt att värna om Gaddens
existens men inte heller glömma dess syfte. Dessutom är den en viktig källa till både
nyheter och debatt bland studenterna.
Utöver detta är det även viktigt att ha en tidning som ser över och granskar makten,
kåren och universitet här, guidade av god journalistisk sed. För att säkerställa att både
kåren och universitetsledning och -personal utför de arbetsuppgifter de har på ett bra
och tillfredsställande sätt. Detta kräver dock ett oberoende, vilket tidningen inte har i
dagsläget.
Därför föreslår vi att SUS bör se över studenttidningen Gaudeamus finansiering, och
försöka hitta andra lösningar än att medel ska äskas direkt från kåren. För att på så vis
säkerställa tidningens oberoende, ordentligt. En utredning kring en
finansieringslösning likt tidningen SODA (Södertörns högskolas studenttidning), där
de genom en ideell förening äger sig själva och går runt på annonsintäkter, bör därför
tillsättas. Då en granskande och rapporterande tidning bör vara helt fristående från de
som granskas, och därmed ej heller vara beroende av SUS medel för sin överlevnad.
Yrkande
•

Hitta andra finansieringslösningar för Stockholms universitets studenttidning
Gaudeamus

•

Tillsätt en utredning kring en finansieringslösning likt tidningen SODAs
(Södertörns högskolas studenttidning)
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