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Sjukdom: 
Jag startar med detta. Jag försökte redan under valet av Vice i januari/februari 
att vara öppen med hur min sjukdomsbild såg ut. 
Jag har en ångestproblematik som gör att under vissa perioder av året och när 
stressen och påfrestningarna blir för stora har svårt att sköta mitt liv. 
Detta påverkar självklart mitt jobb. 
Under Oktober (framförallt) har jag haft en svår period vilket har gjort att jag 
har haft svårt att hålla arbetstiden uppe. Vilket gör att jag har försökt att arbeta 
igen och detta har gjort att ångesten har ökat. Detta har blivit lite av en ond 
cirkel för mig. 
Jag vill inte ha undantag för vad som krävs av mig kontra andra men jag vill 
pålysa hur detta gör det svårt för mig att hålla ”normala” rutiner i ett arbete. 
Jag anser mig vara en engagerad person som jobbar hårt för att se till att göra 
studiesituationen bättre för alla studenter, och jag känner att den 
arbetsinsatsen har jag gjort bra. 
Om det är så att Fullmäktige och där med medlemmarna anser att kansliet, 
rutiner och kunna finnas tillgänglig dagtid/kontorstid är det viktigaste i arbetet 
så bör det tas en diskussion om jag är lämplig att sitta på det uppdraget då det 
kommer att bli lidande i perioder. 
Detta kan låta som ett påhopp om någon vill ge kritik på detta men det är inte 
min avsikt. Jag vill bara att vi är öppna med vad vi anser om hur det har varit 
och hur det ska vara så att studenterna och medlemmarna inte blir lidande. 
 
Excellent Lärmiljö: 
Arbetet har gått bra. Det genomfördes en studentenkät som gav många bra 
svar även om svarsstatistiken var låg (7.7 %). 
Den 22 oktober var det en personaldag med temat på arbetet gruppen hade 
gjort. Där närvarade Kårordförande, Vice Kårordförande och Ordförande för 
SFS Rebecka Stenkvist. 
Där var alla av de anställda inbjudna och ca 50 % närvarade (runt 300 
personer). Samtalen var goda och många tankar om hur man kan förbättra 
studiemiljön i alla områden för studenter kom fram. En stor fråga för de 
anställda blev hur man ska minska stressen hos lärare för att de ska kunna ge 
mer tid till studenterna. 
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SamS Åsiktsstämma: 
23-26 Oktober var vi nere i Blekinge och hade möte med SamS. 
Där rev vi upp det gamla åsiktsdokumentet och skapade ett 
påverkansdokument. I det kom vi fram till tre (3) fokus frågor som SamS ska 
driva nationellt under 14/15. 
Första är Anslag. I budgeten från regeringen vissas det att Högskolan i 
Skövde och många av de andra Högskolorna i SamS kommer att få minskade 
anslag under de närmaste åren. 
Detta såg vi som olycksamt för inte bra våra studenter utan alla studenter och 
Sverige som en kunskaps nation. 
Andra var Boende. Detta för att situationen fortfarande är kritisk på många 
orter och vi har studenter som är hemlösa när de börjar studera. 
Tredje var Mobilitet: För att de regionala studieorterna ska kunna fungera 
måste de vara så billigt som möjligt att resa. Både kollektivt, regionalt och 
nationellt. Vi pratade om möjligheten till ”campusbussar” i mellan närliggande 
studieorter. 
 
Det bestämdes även att FörFUM ska hållas i Skövde. Då kommer 
representanter från medlemskårerna att komma till oss och diskutera de 
propositioner som har kommit från SFS och lägga fram egna motioner på vad 
vi vill se ska drivas nationellt. 
Den kommer vara i början av Mars (troligen 6-8). 
 
Studentärenden: 
Några har jag haft men inte lika många som tidigare period. 
Har varit tvungen att nedprioritera en hel del då det har varit många andra 
saker som har hänt som har krävt mycket arbetstid. 
 

Övriga tankar: 


