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Skövde Sexmästeri, organisation/ledning 
 

Skövde Sexmästeri (SköSex) är ett verkställande organ under Studentkåren i Skövde som 

ansvarar för verksamheten på Kårhuset Boulogner. Skösex ansvarar för den löpande driften 

på kårhuset, och Kårhusgeneralen ansvarar för den externa driften samt kontakten med 

kommunen. 

Under verksamhetsåret 2015/2016 bestod Skövde Sexmästeristyrelse av följande 

förtoendevalda personer: 

 

Sexmästare  David Johansson 

 

Vice Sexmästare Caroline Paulsson 

 

Bläckmästare Jens Nilsson 

 

Skattmästare  Linnea Pernebrink, senare Joakim Olsson 

 

Phestmästare Fredrik Elliot 

 

Barmästare  Mattias Pernebrink 

 

Plakatmästare Emil Helge 

 

Musikmästare Fredrik Alm 

 

Kårhusgeneral Linda Inghammar 
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Styrelsens Arbete 
 

Under året har styrelsen överlag fungerat bra. Även om starten var en smula trög så fann vi 

arbetssätt som funkade bättre för alla och snart var vi på god väg mot ett välriktat och 

fokuserat arbete. Många i årets styrelse har haft jobb utöver skolan och därmed har vi 

behövt kommunicera och ge varandra plats emellanåt för att allt ska kunna gå ihop. Detta 

har fungerat bra, och samförstånd har verkligen varit en känsla som genomsyrat styrelsens 

förhållningssätt. I vanlig ordning har engagemanget varit stort, och vi har haft mycket att 

göra med att hitta lösningar på de undantagstillstånd som varit på kårhuset under det 

gångna året i och med tillgängligheten i lokalerna m.m.  

 

Ekonomi 
 

Den största frågan här har såklart varit ombyggnationen. En stor investering som krävt 

mycket tid, energi och arbete för att få att fungera. Detta har såklart satt sina spår i 

resultatet för året, inte bara på grund av den rena utgiften utan även i form av omkostnader 

som engångsartiklar, minskat besöksantal m.m. I samband med ombyggnationen har även 

en investering skett där inventarier till vår cafésatsning har införskaffats. En kaffemaskin, 

glassfrys m.m. har införskaffats för att kunna bredda vår verksamhet och hålla café öppet 

bl.a. under sommaren. 

De nya uppfräschade lokalerna samt den nya uteplatsmiljön har mottagits väl av gäster och 

personal likaså. 

Vi har även bytt leverantör från Carlsberg till Spendrups, vilket har gett oss möjlighet att 

förhandla fram ett kontrakt med fler fördelar än innan, framför allt i form av sponsring på 

exempelvis arbetskläder. 

Trots allt som har varit, visar resultatrapporterna ändå på ett plusresultat på ca. 64 000 kr.  

Verksamhet 
 

Vi har lyckats uppnå majoriteten av våra mål i verksamhetsplanen, där den uteblivna 

finsittningen tyvärr är den största frångången från planen. Planeringen och 

omstruktureringen av evenemangets natur, tillsammans med en svårförutsedd vår ledde 

tyvärr till att det uteblev.  
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Medlemmar 
 

Medlemsantalet ligger på en ganska jämn nivå, utan några nämnvärda avvikelser. Självklart 

hade vi sett att antalet var högre än förra året, men eftersom statistiken här är lite bristfällig 

så är det svårt att säga om vi var fler eller färre inför början på verksamhetsåret 16/17.  

En stor förändring bland medlemmarna är caféet som har låtit en del av våra medlemmar att 

engagera sig under sommaren. Ändringen tycks ha blivit mottagen väl. 

Trivsel- och Evenemangsansvarig har fortsatt finnas som post, och framför allt trivselgruppen 

har varit välfylld med folk. Tack vare detta har de personalsociala evenemangen kunnat hålla 

en bra nivå. Evenemangsgruppen har också kämpat på trots sitt lägre antal medlemmar och 

hjälpt till att avlasta styrelsen.  

Evenemang 
 

Bonnaphesten gick bra och biljetterna sålde i vanlig ordning slut snabbt. Vi försökte att få tag 

på extra sovplatser för att kunna ta in ännu fler gäster och öka biljettförsäljningen men 

tyvärr gick inte detta att lösa. Det är dock ett förslag som förs vidare till framtida år, 

förhoppningsvis blir det av någon gång framöver.  

Tyvärr blev som ovan nämnt finsittningen inte av i år. Vi ville vara progressiva och göra en 

finsittning som inte var uppdelad efter män och kvinnor, utan öppen för alla att både delta 

och medverka i. Problemet var i mångt och mycket att formatet var obekant för de flesta i 

sexmästeriet, och det fanns inga riktiga tydliga tillvägagångsätt då evenemangen innan 

fungerat mycket tack vare traditioner som hållit andan och rutinen uppe. Att vi inte visste 

när ombyggnationen skulle vara klar exakt ledde även till att vi inte kunde sätta biljettpriset i 

rimlig tid, vilket ledde till otydlighet gällande evenemangets vara eller icke vara för 

allmänheten. Till slut fattade vi beslutet att ställa in sittningen, men är tacksamma för det 

visade engagemanget.  

______________________________________________________________________ 

 

Styrelsen 2015-2016 genom David Johansson 

 


