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Övriga närvarande: Git Claesson Pipping 
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Anders Grundström (revisorssuppleant) 
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Propositioner och motioner  

Styrelsens proposition Budget, medlemsavgifter och konfliktfond för 2022-2024 

Styrelsens proposition Reglering av SULF:s arbete och styre – En reviderad stadga  

Styrelsens proposition Instruktion och råd till SULF:s valberedning  

Motion 1 Omröstningar vid SULFs kongress skall endast kräva majoritet av närvarande  
ledamöter   

Motion 2 Att leva som man lär – om de interna demokratiska processerna 

 

§ 1 Styrelsens proposition Budget, medlemsavgifter och konfliktfond för 2022-
2024 

Utskottet hemställer att kongressen beslutar 

• att fastställa förslaget till budget för 2022. 
• att fastställa förslaget till budgetram för 2023 och ge förbundsstyrelsen i uppdrag 

att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi besluta om budget för 2023.  
• att fastställa förslaget till budgetram för 2024 och ge förbundsstyrelsen i uppdrag 

att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi besluta om budget för 2024. 
• att fastställa förslaget till medlemsavgifter för 2022 enligt förslaget på sidan 7 
• att bemyndiga styrelsen att fastställa medlemsavgifter för 2023 inom intervallet 

260-280 kronor/månad för helbetalande enkelansluten medlem. 
• att bemyndiga styrelsen att fastställa medlemsavgifter för 2024 inom intervallet 

260-280 kronor/månad för helbetalande enkelansluten medlem. 
• att inte avsätta ytterligare medel till konfliktfonden utöver reinvestering av 

avkastningen. 
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§ 2 Styrelsens proposition Reglering av SULF:s arbete och styre – En reviderad 
stadga 

Utskottet hemställer att kongressen beslutar 

• att fastställa förbundets nya stadgar i enlighet med förbundsstyrelsens proposition 
jämte föreslagna ikraftträdandebestämmelser med följande justeringar avseende 
§§ 13, 22 och 31.   

§ 13 för in: c) elva ordinarie ledamöter 

§ 13, tredje stycket, punkten 14, stryk § 13, för in § 16.  

§ 22 andra stycket stryk: "och av doktorandföreningen enligt § 31.” 

§ 22 förs in som ett nytt stycke tre: "En representant för doktorandföreningen har 
närvaro- yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde." 

§ 31 stryk sjätte punkten: "varje år i november eller december månad inom sig 
utse en ordinarie styrelseledamot till förbundsstyrelsen." 

samt 

§§ 11 och 21 ska tillämpas första gången vid ordinarie kongress år 2024. Övriga 
bestämmelser träder i kraft från och med att stadgeenligt beslut om att ändra 
stadgarna har justerats.   
 

§ 3 Styrelsens proposition Instruktion och råd till SULF:s valberedning 

Utskottet hemställer att kongressen beslutar 

• att kongressen fastställer instruktion till valberedningen. 

§ 4 Motion 1 Omröstningar vid SULFs kongress skall endast kräva majoritet av 
närvarande  ledamöter   

Motionen hemställer:  

1. att omröstningar vid SULFs kongress skall kräva majoritet av närvarande 
ledamöter, snarare än majoritet i förhållande till det totala antalet möjliga 
ledamöter. 

 

Utskottet hemställer att kongressen beslutar 

att avslå motionen. 
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§ 5 Motion 2 Att leva som man lär – om de interna demokratiska processerna 

Motionen hemställer:  

1. att kongressen ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att säkerställa att SULF:s 
interna beslutsprocesser lever upp till de krav vi ställer på vår motpart 
arbetsgivaren. 

2. att efter andra stycket i § 1 av SULF:s stadgar lägga till följande mening: 
Förbundets interna verksamhet skall organiseras i överensstämmelse med 
förbundets värderingar. 

 

Utskottet hemställer att kongressen beslutar 

att avslå motionen. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

   

Carolina Öhrn  Eric Stempels 
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