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Knappt en månad har gått sedan det föregående Fullmäktigemötet och nu är det återigen dags för mig 
att avlägga min rapport. Jag vill börja med att säga att det råder en viss oklarhet i vad för frågor 
Fullmäktige önskar att vi arvoderade rapporterar om, därför vill jag uppmana er att under denna punkt 
ge förslag på frågor ni vill att jag adresserar i rapporten till tredje höstmötet. På det sättet kan vi minska 
oklarheten och använda de arvoderades tid på ett mer effektivt sätt. 

Kårstyrelsen 

Kårstyrelsen har sedan det första höstmötet hållit två möten och vi planerar att hålla ett tredje strax 
innan FUM. Vi har fastställt en ny arbetsbeskrivning för SMS som förhoppningsvis kommer att göra 
utskottet mer föreningsliknande, vi har valt Andreas Thelander till ordförande för IC, vi har gått igenom 
vårt tapp i medlemmar och diskuterat hur medlemsfördelningen ser ut mellan olika sektioner och vi har 
fått en ny ledamot genom Carolina Kaspersson, ordförande för Vitae som dessutom kommer att sitta 
under 2015. Vi har även arbetat mycket med att ta fram det förslag på organisationsförändring som lyfts 
till detta FUM. Bland annat hade vi ett dedikerat arbetsmöte mellan två kårstyrelsemöten där vi bara 
diskuterade förslaget. Vi har även dragit igång rekryteringsprocessen för Framtid och i skrivande stund 
har en intervju hållits och en andra är planerad för att finna en projektledare för arbetsmarknadsdagen. 
En preliminär budget är fastslagen och projektet rullar på, om än försenat. 

Samverkande Studenter(SamS) 

Studentkåren i Skövde är tillsammans med fem andra kårer med i en förening vid namn SamS 
(Samverkande Studenter). Det är en nationell gruppering av kårer som har ungefär samma 
förutsättningar och därför kan driva vissa frågor gemensamt. Förra helgen hade SamS sin årsstämma 
och det var Blekinge Studentkår som var värd för denna. Jag, Simon, Louise och John åkte ner till 
Karlskrona och diskuterade nationell studentpolitik hela helgen. Det var väldigt givande och vi fick med 
oss många tankar hem. Bland annat rev vi upp SamS gemensamma påverkansdokument till förmån för 
tre stora fokusfrågor. Under det kommande verksamhetsåret kommer vi att satsa på att stärka de 
regionala lärosätena genom att (a) försöka få till en höjning i anslagen, (b) arbeta för en bättre och mer 
sammanhängande kollektivtrafik samt (c) förbättra bostadssituationen för Sveriges studenter. Speciellt 
den första av dessa frågor är viktigt för oss då högskolans långsamma minskning håller på att driva oss i 
graven då våra bidrag är knutna till högskolans storlek. 
 
Ett första led i detta arbete är att jag tillsammans med ordföranden i de övriga kårerna har skrivit en 
debattartikel som vi nu försöker få publicerad. Förhoppningsvis kommer detta att ge medial publicitet 
till frågan om de regionala högskolornas finansiering. 

Rollen som Kårordförande 

Ett av de viktigare uppdragen man har som Kårordförande är att vara Studentkårens ansikte utåt. Den 
här månaden har jag haft många tillfällen där jag kunnat synliggöra Studentkåren, och jag väljer därför 
att skriva lite extra om det här. Jag har påbörjat ett samarbete med IFK Handboll som förhoppningsvis 
kan medföra att studenter kan få rabatterade priser på matcher. Vi kör just nu ett pilotprojekt där vi på 



 
 
 
 

 

 

c/o Högskolan i Skövde 
Box 408 
541 28 SKÖVDE 

Telefon 
0500-44 87 80  

Webbplats 
www.studentkaren.se 

 

kansliet säljer biljetter till en hemmamatch i november. Det finns en baktanke bakom detta samarbete, 
förutom att det ger våra medlemmar ytterligare ett alternativ när det kommer till saker att göra på 
fritiden. Idrottsföreningarna har täta kontakter med näringslivet och finansieras en stor del av sin 
verksamhet genom sponsring. Jag hoppas att vi tillsammans med dem kan lära oss mycket inom detta 
område. 
 
Vart annat år har högskolan en akademisk högtid där nya doktorer promoveras, professorer installeras 
och i år även då en hedersdoktor utsågs. Jag hade förmånen att få hålla ett avslutningstal till ceremonin 
där jag tog upp vikten av att aldrig glömma sin studentbakgrund. Många av högskolans beslutsfattare 
men även kommunpolitiker var där och jag tror budskapet gick fram. 
 
Förra veckan fick jag även hålla ett öppningstal till Högskolans personaldag där mer än hälften av alla 
högskolans anställda deltog. Då valde jag att göra en liknelse mellan studenternas snåriga väg och 
barnfilmen Alice i Underlandet, en liknelse som många i personalen tog till sig. Dagen väckte stor debatt 
i kollegiet om studentinflytandet och vikten av att ha en dialog mellan studenter, lärare och 
administrativ personal. Detta var en bra språngbräda till arbetet som just nu pågår med att förbättra 
genomströmningen på högskolans utbildningar och att utreda varför många studenter faller bort. 
Personligen känner jag att det hittills under mitt år aldrig varit ett sådant fokus på studenterna som nu, 
vilket vi har Simon minst lika mycket att tacka genom hans arbete bland annat med Excellent Lärmiljö. 
 
På personaldagen medverkade även SFS (Sveriges Förenade Studentkårers) ordförande Rebecca 
Stenkvist. Efteråt hade jag och Simon ett middagsmöte med henne där vi lyfte Studentkårens 
problematiska situation med minskande anslag och lågt engagemang och vi fick flera bra tips från henne 
om hur vi kan gå vidare. 

Slutord 

Det har varit en hektisk månad både med många stora påverkansprojekt och ett stort internt arbete 
med att demokratisera vår egen organisation. Det börjar kännas att vi är få personer på kansliet och 
många frågor behöver nedprioriteras. 
 
Som vanligt är ni varmt välkomna att ställa fler frågor på själva mötet. Jag vill också återigen uppmuntra 
er att komma på områden ni vill att jag skall rapportera om till Tredje Höstmötet. 
 
Vänliga hälsningar, Emil Forslund, Kårordförande 


