
Verksamhetsberättelse SKHILS 2013 
 

Året började med att styrelsen gick på teambuildingen Kårstyrelsen höll i. Endast fem personer 

från den dåvarande 9 personer stora styrelsen kunde gå på eventet, men enligt de som tog sig dit 

var eventet bra, informativt och uppskattat. Kort därefter började planer på diverse olika event ta 

form, bland annat en introsittning för de individer som börjat sitt första år till vårterminen. 

Planerna tog dock inte form eftersom det var andra sektioner och föreningar som hade event och 

liknande planerat och då ett SKHILS-event hade legat dåligt till tidsmässigt bland övriga 

föreningars aktiviteter. 

 

Vid teambuildingen uppkom en idé om SKHILS maskot den döda hunden Bruno. Bruno 

skapades tack vare styrelsemedlemmars gamla kläder, kuddar, symaskiner och engagemang 

(ingen del av SKHILS budget har därför använts för att bygga denna varelse) till ett hund-

liknande djur som sedan dess har fått mycket uppmärksamhet och varigt oerhört älskad av både 

styrelse- och sektionsmedlemmar. Bruno Vehrol, maskotens namn, anser vi i styrelsen har satt ett 

avsevärt avtryck i föreningslivet. 

 

Vid mitten av vårterminen höll vi i en ”Begravningssittning” för att ge en introduktion och en 

presentation av Bruno. Sittningen var av slag mindre men gick ändå väl. Efteråt sorterade 

styrelsen ur märkeslådorna i kansliet efter märken som vid tidpunkten inte längre var relevanta, 

av diverse olika skäl (exempelvis intromärken från 2008 som inte längre gick att få sålt), och 

stoppade dessa i Brunos bakre del. Till en början såldes märkena sedan tillsammans med en 

mysstund med Bruno för 1krona. Detta övergick dock till att vi istället gav ut märken till 

personer i vår närhet gratis som ett PR-trick vid många större evenemang. Många av de märken 

vi fyllde Bruno med finns fortfarande tillgängliga i honom. 

 

Utöver Bruno fick vi inför begravningssittningen till skänks ett antal hundra Mojjeböcker som vi 

sedan dess har gett ut regelbundet på alla sittningar vi hållit i. Mojje har sedan blivit 

grundpelaren i en religiös sekt som tar in medlemmar med dessa Mojjeböcker som deras stora 

grundpelare för mindre religiösa budskap om Baja Major, Bananer, Popcornfrisyrer, Balla Brillor 

och liknande element som är viktiga för den store Mojje och hans religion. Det finns fortfarande 

lite under hundra Mojjeböcker kvar för kommande sektion. 

 

Några av de event som styrelsen planerade under hösten rann tyvärr ut i sanden på grund av 

tidsbrist inom styrelsen eller ekonomiska handikapp. Bland annat den fotosession vi planerade 

tillsammans med Bruno vid maskotens födelse och veckan med fokus på overaller. Vi hann dock 

göra reklam för IT-Tjej, ett event av Microsoft och Universeum för att ta fram och visa på tjejer 

inom IT-branschen. Vi var även med på Valborg genom att hålla i en tävling där det handlade om 

skivkastning med Bruno som mål. Detta var ett event som inte blev så attraktivt på grund av det 

blåsiga vädret, men styrelsen gjorde sig nyttiga genom att hjälpa till med mer övergripande 

aktiviteter och arbete. 

 

Det sista som hände för terminen var att SKHILS höll i en baklängessittning timmarna innan 

bartömningen satte igång med tema lakan. Sittningen gick fint men året slutade med att SKHILS 

inte låg bra till ekonomiskt. Främst på grund av att det fortfarande var en hel del overaller som 



inhandlats under föregående termin som vid det laget ännu inte hade sålts. 

Terminen därpå gick det dock bättre med overallförsäljandet, främst på grund av introt med hets-

köpandet av overaller och styrelsen låg strax på väldigt mycket plus. På grund av detta gjordes 

ett beslut i styrelsen att de profilkläder som tidigare köpts in och till största del betalats av 

styrelsemedlemmar (utöver priset för trycket på ryggen) skulle betalas av föreningen. Detta med 

anledning av att det tidigare beslutet hade tagits just på grund av det stora trycket på styrelsens 

ekonomi vid tidpunkten. När det stora trycket inte längre fanns där och pengar existerade för att 

styrelsen skulle ha råd att betala profilkläderna gjordes detta. Vid styrelsens sista teambuilding 

var det även SKHILS som betalade för den mat som förtärdes vid tidpunkten. 

 

Introt var denna termin det första event som hände och den introsittning som SKHILS höll i 

anknytning till den var mycket uppskattad. I övrigt höll inte SKHILS i sig i någon egen aktivitet 

utan festföreningen under SKHILS, SUSP var de som höll i aktiviteter å IKI-sektionens vägnar i 

år. 

 

I övrigt hölls endast en till aktivitet under höstterminen på grund av tidsbrist och detta 

bartömningssittningen tillsammans med Vitae vid slutet på året. Mycket av de pengar som drogs 

in genom overallförsäljning gick på denna sittning åt till en så subventionerad och rolig sittning 

som möjligt som alla medlemmar skulle ha råd med trots eventuell julklappshets från släkten 

(även Mojjeböcker delades självklart ut). 

 

Introduktionen har flutit på fint med mycket trevligt umgänge, nya människor och gott 

samarbete. Under en tidig period av introduktionsplaneringen fokuserade vi på olika möjligheter 

att öka medlemskapet i Studentkåren för de nyligen ankomna studenterna och blivande 

medlemmar i SKHILS. 

 

Vår introduktionsansvarige har aktiv i så gott som samtliga möten gällande introduktionen och 

funnit ett mycket bra engagemang från en klar majoritet av de olika introduktionsansvariga både 

i Studentkårens olika sektioner, utskott samt fristående intresseföreningar. 

 

Vi fick en god uppslutning bland SKHILS medlemmar som sökte sig till att arbeta som fadder 

under introduktionen. Självklart så skulle det definitivt kunnat önskas fler, men vi hade som 

sektion möjlighet att ”låna ut” faddrar till bland annat Vitae som tyvärr inte fick en lika god 

uppslutning. 

 

Under själva introduktionen var samtliga av SKHILS styrelsemedlemmar mycket aktiva och 

arbetade hårt under de förutsättningar som infann sig. Vår planering baserade sig till skillnad från 

tidigare år på att försöka att undvika schemaläggning för styrelsen så mycket som möjligt, detta 

för att förhindra risken för utbrändhet. Istället för att styrelsen själva planerade in en stor mängd 

aktiviteter fick vi mycket hjälp av både faddrar, SUSP, AGES och SUGS vilka inte kan tackas 

nog för den insats de utförde under introduktionen. 

 

Dessvärre har vi inte några konkreta siffror på hur stor del av de nya studenterna som blev 

medlemmar i Studentkåren under introduktionen, men den generella uppfattningen av styrelsen 

är att vi lyckades väl med rekryteringen. Vi blev dock mycket överraskade över åtgången på 

biljetter till vår Introduktionssittning, vilka blev slutsålda under de två första dagarna på 



introduktionen. 

 

Under våren lade ArmU ledamöterna mycket tid till att planera Framtid, studentkårens största 

arbetsmarknadsmässa, där fokus ligger på att ge studenter ett bra tillfälle att knyta kontakter med 

olika intressanta företag. Utöver själva mässan planerades även en bankett för företagen och 

studenterna där ytterligare tillfälle för nätverkande gavs. SKHILS del i denna tillställning var att 

hjälpa till att kontakta relevanta företag för våra studenter, marknadsföra mässan för studenter, 

men även hjälpa till under självaste mässan och banketten. Mässan gick bra. Många studenter 

fick tillfället att knyta kontakter med folk från deras bransch av intresse. Diverse paneler hölls 

även där studenter kunde ställa frågor. I slutet av våren, efter Framtid, börjades det att planeras 

fokusdagar. I stora drag hanns det med att göra listor på vilka företag som var relevanta och vilka 

branscher som behövdes kontaktas. Även preliminära datum för när fokusdagarna skulle hållas 

sattes. 

 

SKHILS representanter i arbetsmarknadsutskottet, ArmU, har under hösten deltagit i flertalet 

ArmU-möten. Dessa möten har i stor del rört planeringen av de arbetsmarknadsdagar som ArmU 

anordnade under hösten. SKHILS var främst medverkande i arbetsmarknadsdagarna för Data/IT 

och Beteende. 

 

Utbildningsutskottet har under året varit närvarande på kursplanskommittéer för Lärande och 

Data under Institutionen för Kommunikation och Information. Utöver detta har utskottet även 

hanterat studentärenden mellan skolan och studenterna. Utbildningsutskottet har även anordnat 

forum under hösten för att främja kommunikationen mellan studenterna och utbildningsutskottet. 

SKHILS representanter har deltagit i möten med representanter från de andra sektionsstyrelserna 

tillsammans med Vice Kårordförande Pierre Renner, ordförande i utbildningsutskottet. 

 

SU har under året haft 2 möten. Under andra mötet var det diskussioner om huruvida skolans 

bibliotek var för högljutt eller inte. Eftersom inget mer möte sattes vet dock inte SU-ledamöterna från 

SKHILS om det blev någon uppföljning på detta. På denna punkt känner styrelsen att vi inte är helt 

nöjda med vårt eget arbete med verksamhetsplanen i åtanke. Det var många punkter på 

verksamhetsplanen som styrelsen känner att vi har gjort ett bra jobb eller åtminstone så gott vi har 

kunnat för att uppfylla majoriteten av dem. När det kommer till det studiesociala utskottet och 

punkterna som låg under titeln med samma namn i verksamhetsplanen har vi dock inte utnyttjat vår 

fulla potential. Med tanke på att vi dock haft en finit mängd tid att lägga ner på styrelsearbete och 
styrelsen överhuvudtaget så har tiden lagts förhållandevis bra. 

 

 



 

 

_______________________________   __________________________________ 

Linda Inghammar, Ordf.     Sophie Van, Vice Ordf. (VT) 

 

_______________________________   __________________________________ 

Simon Hall, Kassör      Tobias Nilsson, Sekreterare (tidig VT) 

 

_______________________________ 

Patrik Fransson, Ledamot (tidig VT), Sekreterare (senare VT & HT) 

 

______________________________   ___________________________________ 

Alexander Karlsson, Ledamot (VT)    Karl Ahlmqvist, Ledamot 

 

______________________________   ___________________________________ 

Mathias Ryd, Ledamot     Jon Wahlström, Ledamot 

 

______________________________ 

Jonatan Sundström, Ledamot 

 

 


