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Inledning 

Skövde Sexmästeris (SköSex) verksamhetsplan har som syfte att verka som underlag till en förbättring 

och utveckling av Sexmästeriets verksamhet och organisation. 

 

Syfte 

SköSex skall bedriva social verksamhet för studenterna på Högskolan i Skövde (HS). Verksamheten är 

främst förlagd till Kårhuset Boulogner. SköSex skall arbeta enligt Studentkåren i Skövde (SiS) fastställda 

styrdokument samt följa Sveriges rikes lagstiftning. SköSex skall även arbeta efter de riktlinjer som 

stämman fastställer. Utöver den normala verksamheten kommer SköSex, tillsammans med övriga 

Studentkåren, att marknadsföra Kårhuset Boulogner mot det lokala näringslivet, studenter, högskola 

samt Skövde kommun. 

Verksamhet 

SköSex skall i dess primära syfte bedriva social verksamhet för studenterna på HS samt medlemmar i 

SköSex. SköSex bjuder även in medlemmar i föreningen Di Gamles, anställda vid HS, personal på SiS:s 

kårkansli och studenter från andra universitet/högskolor i Sverige. 

SköSex har som mål att hålla Kårhuset Boulogner öppet tio kvällar i månaden under terminstid. Utöver 

KBs ordinarie öppettillfällen, kommer SköSex att se över vilka möjligheter det finns att anordna 

gemensamma aktiviteter med de andra föreningarna vid HS. 

 

Caféverksamhet 

I och med den ombyggnation av huset som kommunen genomför är SköSex skyldiga att bedriva 

caféverksamhet under sommarmånaderna. Detta är något vi vill satsa på då det skulle ge fler 

verksamma månader med extra intäkter. Vi hoppas även kunna använda oss av caféinventarierna för att 

ha cafékvällar för studenter under exempelvis tentaperioder.  

 

Kårhuset Boulogner (KB) 

Kårhuset Boulogners verksamhet brukar vara kraftig i början av skolåret men sedan tappa gäster mot 

och under vårterminen. Vi vill fortsätta att utveckla oss för att ständigt kunna erbjuda ett 

konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ till klubbarna på stan. För att nå ut till studenterna kommer 

vi använda oss främst av Facebook som kommunikationskanal då vi sett att det är där vår målgrupp nås 

bäst. Vi vill jobba för ett aktivt kommunikationsflöde som alltid hålls uppdaterat. Vi har tänkt uppnå det 

här genom att ge fler personer tillgång till kommunkationskanalerna och därmed öka insynen i vår 

verksamhet.  



Skövde Sexmästeri 

Skövde Sexmästeri behöver marknadsföra sig mot engagerade studenter som intresserar sig för 

festverksamhet. Vi vill erbjuda en förening som berikar studietiden och ger erfarenheter för hela livet. 

SköSex ska synas i så många sammanhang som studenterna rör sig i som möjligt för att sprida 

information om vad vi gör. Vi vill kommunicera att vi har roligt när vi arbetar och under våra 

personalsociala aktiviteter samt att vi erbjuder något som inte går att finna någon annanstans i Skövdes 

studentliv - vi är Skövdes största festförening!  

 

Kårhusgeneralen 

Kårhusgeneralen är den som med sina externa uthyrningar kan förbättra föreningens ekonomiska 

resultat. Det är viktigt att Kårhusgeneralen arbetar för att skapa goda kontakter med tidigare 

hyresgäster samt för att nå nya intressenter så att Kårhusets användning kan optimeras. Kårhuset ska 

ses som ett självklart val av lokal för evenemang, fest och aktiviteter för alla företag och aktörer i 

Skövde. Vi ska erbjuda konkurrenskraftiga priser och bra service för alla typer av evenemang, 

konferenser och aktiviteter under de kvällar SköSex eller SiS inte nyttjar kårhuset. 

 

Medlemmar/personal 

Sexmästerister 

Vi har sett en trend hos våra medlemmar där de känner att de når en punkt där de inte längre utvecklas 

inom Sexmästeriet. Vi jobbar nu aktivt för att det ska bli roligare och mer utvecklande att arbeta under 

KBs öppettillfällen samt fler sätt att engagera sig. Ett sätt är våra trivsel- och evenemangsgrupper som är 

under ständig utveckling i samarbete med styrelsen. De fungerar som ett steg för Sexmästerister att få 

ta mer ansvar och utvecklas utan att direkt behöva kliva hela steget upp till styrelsenivå.   

 

Samarbete 

SköSex önskar jobba nära ihop med Kårstyrelsen och samarbetet mellan organen kommer att fortsätta 

agera fokusområde, enligt SköSex handlingsplan för stärkt samarbete. Vi vill även arbeta med alla 

föreningar inom SiS samt sträcka ut en hand till de fristående trivselföreningarna som riktar sig främst 

mot studenter i Skövde. Vi kommer att aktivt arbeta med att försöka se till att det erbjuds sittningar på 

alla större temakvällar vi anordnar under året. 

 

Introgrupp 

Introt är en hektisk period under året och föreningen skulle må bra av att ha en dedikerad grupp till 

ändamålet. Vi vill jobba för att evenemangsgruppen och intresserade medlemmar ska ingå i en 

introgrupp vars syfte är att stärka SköSex närvaro på campus under introduktionen. 

 

Evenemang 
 

Introduktionen 



Introduktionen är en av de viktigaste delarna av året för SköSex och hela studentlivet i Skövde. SköSex 

kommer jobba aktivt med att annonsera våra öppettillfällen till alla studenter och försöka rekrytera till 

föreningen bland de som är intresserade av att engagera sig. Vårt mål är att lyckas få de nya studenterna 

att se kårhuset som ett självklart val för sina utekvällar. Vi ska försöka nå dit genom att se till att all 

personal är insatt i de nya rutiner som medföljer ombyggnationen i ett så tidigt skede som möjligt. 

 

Bonnaphesten 

I Oktober anordnar SköSex den traditionella Bonnaphesten då vi bjuder in studenter från andra 

lärosäten att komma och bekanta sig med oss och vårt kårhus. Vårt mål är att studenter på HS ska få 

träffa och skapa kontakter med studenter lärosäten emellan. 


