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Kårstyrelsens verksamhetsrapport höstterminen 2019 
Denna verksamhetsrapport har i syfte att redovisa Kårstyrelsens (KS) verksamhet under höstterminen 
2019. Rapporten grundar sig i den verksamhetsplan som godkändes under vårterminen 2018 av 
stämman och struktureras enligt följande. 
 

 Medlemsantal 
 Ekonomi 
 Uppföljning av verksamhetsplan 2019/2020 

 Verksamhetsutveckling 
 Studiesociala aktiviteter 

 Arbetet med ökat medlemsvärde, nå ut till studenter och öka SiS närvaro på Campus. 
 Övrigt 

 

Medlemsantal 

Medlemsantalet för Studentkåren i Skövde (SiS) har under höstterminen minskat. 
 Vid vårterminen 2019 slut hade SiS 1031st i medlemmar. 
 Vid höstintroduktionen 2019 startade SiS med 541st medlemmar 
 Idag har är det 858st medlemmar. 

 
Det är en minskning på 173st. 
 
Det är beklagligt att denna minskning har skett då SiS föregående år haft en positiv trend på ökat 
medlemsantal tillsammans med det högsta medlemsantalet sedan kårobligatoriets avskaffande. 
 
Vi vet tyvärr inte varför det har minskat men det vi vet är att den största delen av medlemsrekryteringen 
sker i samband med introduktionen. När sektioner inte når ut till nya studenter, aktiviteter inte sker eller 
om studenter inte får kontakt med oss så påverkas medlemsrekryteringen negativt. 
 
I försök att rekrytera medlemmar har KS valt att i linje med verksamhetsplanen 2019/2020 fortsätta 
med arbetet att öka antalet aktiviteter som sker på campus, öka SiS närvaro och öka medlemsvärdet. 
Det arbete som har skett inom SiS är ökad aktivitet på sociala medier, flera evenemang så som 
åsiktstorg/pluggkvällar och prisutdelning, mat under årsmöte, tentakit med mera för att göra 
medlemskap mer attraktivt. 
 
Mycket av intiativen och arbetskraften kommer från Sektionerna. KS ser det som viktigt att fortsätta 
uppmuntra och ge stöd till dessa för att SiS ska kunna nå ut till studenter. 
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Ekonomi 

Efter plusresultatet från föregående år är vi inne i ett investeringsår. I en ideell förening som 
studentkåren bör nollresultat eftersträvas och därav vill vi gärna detta år se att mer pengar investeras 
till medlemmarnas fördel. Vi kommer investera i att förbättra arbetsmiljön samt inköp av material som 
är essentiella för ett flytande arbete för våra kårengagerade, exempelvis kommer det köpas in en 
projektorskärm och dator. 
 
Utöver det har en proposition förts fram att en andel av medlemsintäkterna ska direkt gå till 
medlemmens sektion så sektionsstyrelserna kan få växa och gynna medlemmarna mer än i nuläget. 
Under introt märktes det att medlemskapsförsäljningen har gått nedåt från föregående år, trots 
förhoppningsvis mer sålda medlemskap under våren kan vi räkna med att i slutet av verksamhetsåret 
har vi sålt mindre medlemskap än vad vi tänkt oss. 
 

Uppföljning av verksamhetsplan 2019/2020 

Under höstterminen har KS fortsatt med den verksamhetsplan som godkänts för 2019/2020. 
 
I verksamhetsplanen 2019/2020 presenterades följande fokuspunkter. 

 Verksamhetsutveckling 

 Studiesociala aktiviteter 

Verksamhetsutveckling 

Enligt verksamhetsplanen ska KS genomföra ett kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla 
verksamheten. KS samlade i början på verksamhetsåret in förslag på förbättringspunkter som sedan 
legat till grund för det arbete som utförts under höstterminen. 
 
För att åtgärda otydligheter, uppdatera och förbättra SiS styrdokument har KS genomfört revideringar 
efter upptäckta behov. 
För att uppmuntra till fortsatt förbättringsarbete inom SiS har punkten ”probleminventering” lagts till i 
KS agenda under mötestider. Denna punkt har till syfte att lyfta fram den problematik som finns, 
konkretisera vilken åtgärd som behövs och sedan utse en ansvarig för att lösa uppgiften. 
Inför den kommande överlämningen har KS även belyst vikten av strukturerade överlämningar. 
Lathundar utformas och tydligare rutiner etableras fortlöpande. 
För att få en helhetsbild över verksamheten har det också skissats fram en årscykel för aktiviteter som 
ska underlätta framförhållningen.  
Stämman genomgår ett förbättringsarbete där KS arbetar för att synliggöra och effektivisera mötet. 
KS har även arbetat med att strukturera den verksamhet som sker kontinuerligt i föreningen. 
Detaljerade och genomgående mallar för tidslinjer, projektplaner, protokoll med mera har skapats för 
att tydliggöra processer och underlätta utvärderingar. 
 
Problematik som förts fram gällande transparens planeras att lösas under resterande tid av 
verksamhetsåret. Webbplatsen ’arkiv.studentkaren.se’ kommer bland annat att uppdateras och 
innehålla protokoll/beslut från övriga delar av verksamheten. 
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Det KS har uppmärksammat är att vi behöver bli bättre på att synliggöra allt det arbete som görs inom 
Studentkåren. 
 
Kommunikationen inom SiS behöver även den förbättras och struktureras. Brister gäller främst 
kommunikationsvägar och hur de används. Det finns ett tidigare kommunikationsdokument som 
planeras att revideras under verksamhetsåret. 
 
Sammankallande av rådsmöten har inte skett under höstterminen. Detta för att många frågor som 
hanteras idag handlar om intern struktur. När detta är utrett är förhoppningen att nya rådsmöten kan 
kallas för att vidare utveckla SiS. 
 

Studiesociala aktiviteter 

KS mål enligt verksamhetsplanen är att öka samt förbättra kvaliteten på de studiesociala evenemang 
som arrangeras av SiS. Kriterierna är att öka medlemsvärdet och nå ut till samt öka SiS närvaro med 
studenterna. 

Höstintroduktionen 
Introduktionen genomfördes som vanligt under de första veckorna av höstterminen. Uppfattningen är 
att nya studenter fått ett bra och roligt intro, att faddrar fått tillräckligt med information och att nya 
studenter fått vetskap om SiS verksamhet. Av de mål som sattes upp i verksamhetsplanen har 
majoriteten blivit uppfyllda. Faddrar har funnits vid samtliga introduktionsevenamang, Sektioner har 
blivit representerade, Kårstyrelsen har gett sitt stöd till verksamheten och nya studenter har fått 
information om aktiviteter och händelser under introduktionen. Problem finns kvar när det gäller 
antalet faddrar. Målet att ha en fadder anknytet till varje program kunde genomföras men satt oftast på 
flera ansvarsposter, sektionsfadder, styrelsemedlem etc. Detta bör ses över till nästa introduktion. Från 
utvärderingen svarade 41 av 185 faddrar (21,6%). Det är viktigt att alla deltar i utvärderingar så att 
introduktionen kan utvecklas och få mer stöd av Högskolan. 

Ovveonsdag 
Under våren startades det nya evenemanget ’Ovveonsdag’. Ovveonsdag sker den sista onsdagen varje 
månad där Sektioner, Skövde Sexmästeri och Underföreningar ställer upp med aktiviteter, tävlingar med 
mera på campus. Evenemanget har uppskattats av både engagerade och studerande och har fortsatt 
under höstterminen. Ovveonsdag är under utveckling och beroende på kan det växa till något större 
under kommande verksamhetsår. 

Pluggkvällar och Åsiktstorg 
Genomförande av pluggkvällar har skett under hösten. Det har varit lyckade event som även det vuxit till 
sig från vårterminen. Sektioner har bokat lokal på Högskolan och förberett med mat, fika och dryck för 
studenter som kommer för att plugga. Safir har tillsammans med institutionen för Handel och 
Företagande ordnat studenthandledare under dessa kvällar som är uppskattat av både studenter och 
Högskolan. 
 
Åsiktstorg har även det arrangerats i samband med Ovveonsdag och Pluggkvällar. Studenter erbjuds att 
lämna in kritik och ställa frågor direkt till Sektionernas styrelse. 
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Rekrytering och årsmöten 
Under höstterminen rekryterar och genomför Sektioner, Skövde Sexmästeri och Underföreningar sina 
respektive medlemsmöten där KS erbjuder sitt stöd. Mallar och stöd för rekrytering, nominering, 
mötesprotokoll och mötesformalia erbjuds av SiS olika organ till de som önskar. Revideringar av 
styrdokument har skett fortlöpande av KS med syfte att tydliggöra innehåll och utveckla verksamheten. 
 
Höst och Vårstämma 
Inför Höststämman 2019 presenterades det en projektplan som godkändes av KS den 16:e oktober. En 
utvärdering av Höststämman kommer att vara färdigställd den 9:e december. 
 

Arbetet med ökat medlemsvärde, nå ut till studenter och öka SiS närvaro på Campus. 

Med det studiesociala arbete som Sektioner genomför på campus har SiS närvaro på Campus ökat. Det 
har skett mer aktiviteter för studenter på campus genom SiS som har bidragit till både ökad synlighet 
och spridande av SiS budskap och verksamhet. Tävlingar och arrangemang som genomförts av 
Sektioner, Skövde Sexmästeri och Underföreningar har även det ökat medlemsvärdet. Aktiviteter som 
rekryteringsträffar, bioträffar och pluggkvällar har bidragit med flera sociala möjligheter för studenter.  
 
En idé av ’Drop in board meetings’ på intiativ av Vitae har skett där studenter och nya ledamöter erbjuds 
att delta på ett styrelsemöte och få en inblick i sektionens arbete. Safir har delat ut ”tenta kit” för 
ekonomistudenter som ska skriva tentamen för att göra dagen ”bättre” och Skills har annordnat flertalet 
aktiviteter med stor närvaro på sociala medier med filmer, posters och inlägg för att sprida information 
men också glädje. 
 
Mycket arbete har gjorts överlag för att bidra till att studenter får det bästa av sin studietid och det har 
vi att tacka alla engagerade för. Inget av detta hade kunnat göras av bara en person eller styrelse.  
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Övrigt 

Vakantsättning Marknadsföringsansvarig 
Den 2:e september inkom en avsägelse från Marknadsföringsansvarig och posten vakantsattes. Denna 
vakantsättning har påverkat KS arbete gällande marknadsföring och struktur. I led med styrdokumenten 
beslutade KS om att fördela Marknadsföringsansvarigas uppgifter inom KS för att inte överbelasta 
enskilda poster eller individer. Marknadsföringsforumet bidrog till att sammordna SiS hela 
marknadsföring och upprätthålla Kårkråkan. KS Kassör ansvarade för att hålla aktivitet på Instagram och 
Vice-Kårordförande bistod med grafiskt arbete. 
 
Tack vare Sektionernas, Skövde Sexmästeri och Underföreningars egna marknadsföringsarbete och 
aktiviter på campus har SiS marknadsföring kunnat genomföras med goda resultat. 
 
Flytt 
Under vårstämman meddelades att SiS kansli kan behöva att flyttas under året för att ge utrymme till 
Högskolans verksamhet gällande utbildningslokaler för lärarstuderande. SiS gavs ett erbjudande om att 
då flytta till F-huset vid årskiftet. Efter att ha lyft fram önskemål på lokaler och haft dialog med både 
Campuschef och Högskoledirektör har ett nytt förslag att flytta till E-huset presenterats. SiS erbjuds att 
flytta kansliet där IT-avdelningen nu sitter. Dialoger med Högskolan kommer att fortsätta under våren. 
 
Unicore 
Arbetet av att införa medlemssystemet Unicore är nu i sin slutfas. Systemet planeras att testas under 
vårintroduktionen 2020 för att sedan användas fullt ut om inga problem uppstår. 
 
Årets Studentstad 
Arbetet med Årets Studentstad fortsätter i stadig takt tillsammans med Skövde Kommun och Högskolan. 
Under åren har det skett mycket arbete gällande studentinflytande och förutsättningar för studier, 
boende, trygghet och möjligheter efter examen. Fortsatta möten är planerade för att sammanställa allt 
det arbete som görs för studenter i Skövde och framöver skicka in en ansökan. 
 
Nybyggnation av studentlägenheter 
Den 25:e oktober startade byggnadsarbetet av 132 nya studentlägenheter på Kurorten. Byggnationen 
planeras att vara klar till höstenterminen 2021. Sist studentlägenheter byggdes var 2006 som då var 
skrapan. Det är mycket arbete kvar för att bygga flera studentlägenheter. Skövde Kommun, Skövde 
Bostäder och inte minst Högskolan är alla positiva till att fler studentlägenheter byggs. Framöver 
kommer dessa parter tillsammans med SiS att planera kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att 
åtgärda studentbostadsfrågan. 
 
Mariesjöområdet planeras även det att byggas om till nya bostadskvarter. Ett förslag som skickats in av 
både Högskolan och SiS är att det byggs studentbostäder även där. Hur det slutgiltliga planen blir vet vi 
inte men Skövde Kommun har bjudit in SiS att deltaga i diskussionerna. 
 
Projektet Karriärsmässan Framtid 
I augusti anställdes en ny projektledare för Karriärsmässan Framtid, Astrid Nordén, som började arbeta 
den 1:a oktober. Hon har nu fullt upp med att planera och kommer presentera en projektplan och 
budget till KS för godkännande innan årskiftet. 


