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Rapport från Arbetsmarknadsordförande 
Framtid 2014: 

Nu är nedräkningen på 15 dagar, and counting, och när vi är på fullmäktigemötet så är det mindre än 

en vecka kvar till mässan. Dagen är i stort sett färdigplanerad – det är minglet på kvällen som vi gärna 

har anmälda studenter till samt att vi har ordnat fyra föreläsningspass under nästa vecka som 

förberedelse inför mässan. Dessa har inte marknadsförts än och mina farhågor är att studenterna 

inte kommer men beslutet att fullfölja dem baserades på att dessa redan kontaktats och varit 

positiva till att komma. På måndag den 3:e så kommer Drivhuset, på tisdag Arbetsförmedlingen, 

onsdagen har Vision föredrag om CV skrivning och måndagen innan Framtid så kommer Academic 

Work och ger tips och tricks om intervjusituationen.   

Det finns nu 12 stycken värdar och vi skulle behöva ca 5 stycken till för att kunna jämna ut 

arbetsbördan. I dagsläget har företagsvärdarna 4 företag vardera och det kan bli lite mycket för 

dem… nu på torsdag den 27:e så kommer vi ha informationsträff med värdarna och min förhoppning 

är att de som är intresserade även dyker upp. Projektgruppen är överrens om att köpa in semlor till 

de som kommer. På denna träff ska de få papper med info och med frågor de ska ställa till sina 

företag.  

Främst arbetar jag nu med smådetaljer så som klädhängare, ballonger och informationspapper. 

Mässkartan och föreläsarnas affischer kommer att sättas upp veckan innan mässan men man kan 

läsa på hemsidan redan nu vilka föreläsarna är och hela menyn har fått en uppdatering så att det är 

lite mer lättnavigerat.  

Det kommer att vara 32 deltagande företag + Högskolan och Studentkåren på mässgolvet. Vi 

kommer att ha en tävling under mässan där vi samtalar med ICA om vinster. Det är i år 12 stycken 

företagspresentationer, många av de nya företagen har valt detta, så att man kan få höra i mer detalj 

om vad företaget sysslar med. Förra året var det 6 stycken sådana presentationer. Kontaktsamtal 

finns i år också – i år med företagen Handelsbanken, Elits Global group, Ghost Games och Modern 

Ekonomi men inga studenter har än så länge skickat in CV för just dessa samtal. De kan behöva 

arbetas om fram tills mässan eventuellt även redigeras helt och hålet till nästa år. 

Parkering ordnad till utställarna, matförberedelserna med Götasalen går smidigt, anslagstavlorna 

fungerar mycket bra med det röda tyget och mässan har lagts in i allas scheman. Vi fick en reviderad 

budget godkänd den 6/2 av Kårstyrelsen där resultatet ligger på 134.200kr. 
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Övriga händelser:  

Presidialerna fortsätter med att ha morgonmöten varje dag det är möjligt och detta fungerar väldigt 

bra tycker jag då vi får en möjlighet att checka av med varandra om vad som händer under 

dagen/hur man mår/vad man kanske behöver hjälp med osv.  

Utredningen som jag ingår i tillsammans med personal från högskolan gällande samverkan börjar gå 

mot sitt slut där vi börjar närma oss en slutrapport, något som ursprungligen skulle varit klart i 

december.  Det resultatet har visat är, i huvudsak, att studenterna vill ha mer företagskontakt under 

utbildningen; att näringslivet vill samarbeta mer med Högskolan och möte studenterna samt att 

högskolans personal vill ha mer kontakt med näringslivet. Så vårt arbete har delvis fått fokusera på 

hur denna kontakt ska se ut och vart kontakten ska existera på högskolan. Slutrapporten kommer att 

presenteras senare i vår, vågar inte säga något i dagsläget om när detta sker. 

Mångfaldsstipendiets vinnare är valda men tillfälle för att kunna dela ut priset är ej bestämt. 

Efter att Framtid är avklarad med alla utvärderingar och bortplockande av allt ner till förrådet så 

kommer jag att fokusera på att anteckna tips och tricks för nästa projektledare.  Jag kommer också 

att fundera på hur konceptet med Framtidsmässan kan passa in med framtidens Studentkår.  Ska 

mässan finnas kvar? Ska den utvecklas? Ska man sluta helt med företagskontakter på campus? Vad 

ska ersätta det eventuella behovet av kontakt med näringsliv?  

I arbetet med kårens ekonomi och det första diskussionsmötet som hölls så kommer vi titta närmare 

på alla delar av kåren i dagsläget så jag ska, efter Framtid, se över vilka uppgifter som Armu-

ordförande ska/kan/borde göra – precis som vi ska göra med mycket annat i organisationen.  

Vi har börjat få mer information om Krisgruppen och krisarbetet som finns på Högskolan och det 

kommer att vara en liten utbildning på fredag den 7/3, morgonen efter FUM, för de parter som ska 

ingå i Krisgruppen. 

Kyrkan i Högskolan kommer att flytta sina kontor från E-huset till A-huset, bredvid Studentkåren.  

Kårstyrelsemöten går smidigt och det är mycket trevligt att ha sektionernas ordföranden närvarande 

för att få fler åsikter och kunna få information om hur det går för dem. Vi har även satt en preliminär 

utbildningsdag med sektionerna till den 14:e mars på eftermiddagen.  

Ser med spänning fram till Konst Fum för att få veta vem som kommer att ta över efter mig... 

 

_________________ 

Louise Persson 

Arbetsmarknadsordförande 13/14 

armu-ordf@studentkaren.se 
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Rapport Kårordförande 
 

Det känns som om det nyss var FUM, men nu sitter jag här igen och skriver min rapport. 

Kårstyrelsens arbete går framåt, sektionerna har börjat komma igång så smått och långsamt kan vi 

börja höja blicken mot de verkliga utmaningarna det här verksamhetsåret. Vi har haft ett 

diskussionsmöte om SiS ekonomi som beklagligt nog inte skickades ut till alla Fullmäktigedelegater. 

Det var dock fortfarande många som kom och vi fick en hel del bra tankar att ta med oss i 

budgetarbetet. 

Kårstyrelsen har beslutat att vi skall byta tillbaka till att använda Mecenat som medlemskort och igår 

(den 24e) hade jag, Linus och Annci möte med en trevlig person från Mecenat angående vad de 

skulle kunna erbjuda oss. Förhoppningsvis skulle deras nya service kunna underlätta en hel del av vår 

administration genom att samköra många uppgifter med Högskolan. 

På det nationella planet är det snart dags för medlemsmöte med SFS, Sveriges Förenade 

Studentkårer. Jag och Pierre kommer att åka. Längre fram har vi FörFUM med SamS samt SFSFUM. 

Många studentkårer verkar ta det lite lugnt på den nationella arenan just nu. 

För mig så fortsätter arbetet med att försöka lyfta det här skeppet. Jag har träffat alla våra sponsorer, 

planerat ett utskottsnätverk för att knyta våra utskott närmare och gått på årsmöten hos en del 

andra studentföreningar i Skövde. Även arbetet med introduktionen har börjat rulla igång lite smått, 

exempelvis genom att vi tagit fram en ny fadderutbildning som kommer att ligga som två kvällspass 

istället för en heldag. 

Om ni har några fler frågor är ni välkomna att ställa de på FUM. 

Vänliga hälsningar, Emil Forslund, Kårordförande 2014. 
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Rapport Vicekårordförande 
 

Sedan senaste fullmäktigemötet har vi haft ett diskussionsmöte den 17 februari kring studentkårens 

ekonomi.  På mötet kom många bra tankar upp kring vad man borde eller inte borde göra. Som jag 

fattade det så var man överens om att sektionernas roll kommer att bli allt mer viktig och att någon 

form av decentralisering från kansliet behöver ske. Trots bra underlag från ordförande Emil så kände 

många att man behövde mer handfast information kring vad studentkåren gör och vilka 

arbetsuppgifter som finns. Tanken var att man ska samla in arbetsuppgifter och sedan låta några 

rangordna dessa efter vad man anser ska prioriteras först. 

På kansliet håller vi på att se över vilka möten vi går på och vilka vi inte borde gå på. Tanken är att vi 

ska öppna upp mer möten till studentrepresentanter som inte är kårordförande, vice kårordförande 

eller arbetsmarknadsordförande. Det blir ganska många möten snabbt och dessa måste på något sätt 

prioriteras.  

Jag håller just nu på att se över studentrepresentationen på högskolan. Vi får ju sitta med på många 

ställen och utrycka våra åsikter och det finns mötesformer där vi inte varit med på ett bra tag. Jag 

håller på att styra upp så att vi får vara med på institutionernas utbildningsråd/nämnder där man 

diskuterar ämnena och utbildningsprogrammen på högskolan. Dessa skiljer sig från 

utbildningskommittéerna som diskuterar och beslutar om kursplaner och utbildningsplaner. Det finns 

alltså ganska många ställen och chanser för oss studenter att påverka vår utbildning. Nu gäller det 

bara att engagera studenter till att vilja sitta i dem.  

Jag försöker också få igång så att sektionerna kommer på dialogmöten med institutionsledningen. 

Dessa möten är viktiga då man får träffa prefekt och avdelningschefer och bygga upp en relation till 

institutionen. När jag träffat dem har de alltid varit mycket intresserade av att träffa studenter.  

Det har varit segt att få till studenter till sektionerna, Vitae är fortfarande inte en giltig styrelse. 

Sektion brun skulle behöva lite mer personer också. Det har varit allmänt trögt förutom för den nya 

sektionen Safir som arbetar för ekonomistudenterna. De planerar redan en ekonomkonferens kallat 

Megakonferenser till november på Högskolan. 

Planeringen för flytten av högskolan är igång. Just nu försöker man lösa det pussel som finns då det 

inte finns utrymmen lediga någonstans. Det blir med andra ord svårt att flytta då man inte bara kan 

ställa saker ute på campus så länge. Man har förhoppning om att kunna hyra delar av Gothia sicence 

park så länge.  

 


