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Datum: 2017-04-18 
 

Proposition 1: 

Kårstyrelsens verksamhetsplan 17/18 

Bakgrund 
Kårstyrelsen har etablerat tre fokuspunkter för verksamhetsåret 17/18: 

1. Kontinuitet  
2. Ökad synlighet 
3. Ökat medlemsantal 

 
Ett fortsatt kontinuitetsarbete avser hur väl information, rutiner, mål och visioner arbetas vidare med 
från föregående års verksamhetsplan. Det är viktigt att detta överförs mellan avgående styrelse och 
nytillsatt styrelse för att alla engagerade tillsammans ska driva Studentkåren i Skövde framåt. För att 
effektivt kunna arbeta vidare med följande två fokuspunkter behövs ett prioriterat fokus på 
kontinuitetsarbetet. Ökad synlighet innebär att kunna kommunicera ut de frågor som Studentkåren 
arbetar med till alla studenter vid Högskolan i Skövde. Det är viktigt att sprida information om SiS 
verksamhet i relevanta kanaler samtidigt som vi överväger nya sätt att nå ut till medlemmarna.  
Med medlemsantal menas antalet studerandemedlemmar hos Studentkåren i Skövde i relation till 
heltidsstudenter (HST). För VT17 uppgår det till ca 20% vilket är en ökning från föregående år som låg på 
ca 15%.  
 
Utöver fokuspunkterna ämnar Kårstyrelsen att fortsätta med det återkommande arbetet i enlighet med 
SiS styrdokument inom utbildningsbevakning, studiesocialt engagemang och arbetsmiljö. Kårstyrelsen 
har i ambition att utöka Högskolans finansiering till Studentkåren avseende introduktionen, 
arbetsmarknad, studentrepresentation. Kårstyrelsen vill även fortsätta att genomföra SiS:s traditionella 
arrangemang som Introduktion, Framtid, Valborg, Vårbal och Guldäpplet. 

Fokuspunkter 

Mål: Kontinuitet 
Kårstyrelsen har som mål att under verksamhetsåret 17/18 fortsätta med kontinuitetsarbetet. 

Plan 

Kontinuitet i verksamheten är en förutsättning för att kunna driva vidare Studentkåren i Skövdes 
fortsatta arbete med kvalitet där alla engagerade förstår sitt egna uppdrag och förstår hur Studentkåren 
fungerar i sin helhet. 
Tidigare kårstyrelse har arbetat fram dokumentation som har lagt grunden för en god överlämning. Då vi 
anser att överlämningarna är av största vikt för kontinuiteten ska arbetsrutinerna fortsätta att ses över 
och vid behov uppdateras under verksamhetsåret. Det är upp till varje enskild styrelse att etablera 
lathundar för sina poster och beskriva sina lärdomar under sin mandatperiod. Studentkårens kansli 
kommer behöva byta ut kanslisten (som går i pension) som har mångårig erfarenhet av Studentkårens 
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verksamhet och rutiner. För kontinuitetens skull måste en nyanställd ha tillgång till dokumentation över 
alla rutiner. Kårstyrelsen kommer tillsammans med kanslipersonalen fortsätta arbetet med att 
säkerställa att all uppdaterad dokumentation finns tillgänglig. All tidigare dokumentation ska arkiveras 
så att det inte finns dokument som står i konflikt med varandra. Ökad kommunikation i hela 
organisationen är en oerhört viktig del för kontinuiteten och det är kårstyrelsens ansvar att se till att 
detta händer. 

Mål: Ökad synlighet 

Kårstyrelsen har som mål att öka medvetenheten i Studentkårens arbete för Högskolans studenter. 
Öka medvetenheten hos hogskolans studenter om studentkårens arbete 

Plan 

Kårstyrelsen kommer med hjälp av högskolans avdelning för samverkan och kommunikation sprida 
information om Studentkårens arbete. Kårstyrelsen specifikt kommer att göra upp planer för vilken typ 
av information som ska spridas i befintliga kanaler samtidigt som vi ska överväga nya sätt att nå ut till 
studenterna. Presidiet kommer öka sin närvaro på campus för att visa upp sig för studenterna. 
 

Mål: Ökat medlemsantal 

Kårstyrelsen har som mål att under verksamhetsåret 17/18 nå ett medlemsantal på 25 % av HST.  

Plan 

För att uppnå detta mål i år skall kårstyrelsen fortsätta med att satsa på ökad profilering och 
marknadsföring i linje med fokuspunkt 2. Alla delar i SiS organisation ska veta hur man förmedlar SiS 
syfte och medlemskapets innebörd. 
Genom att synas och förmedla kårmedlemsskapets innebörd till studenterna räknar Kårstyrelsen med 
att nå sitt mål om ett ökat medlemsantal till 25%.  
 

Traditionella evenemang 

Övergripande mål 

Under verksamhetsåret 17/18 kommer SiS fortsätta leverera arrangemang med god kvalitet och 
marknadsföra dessa till alla studenter. 
 

Övergripande plan 

För att arrangera evenemang med god kvalitet måste SiS se över dokumentation av tidigare evenemang 
och ta i beaktning utvärderingar. Detta är i linje med Kårstyrelsens första fokuspunkt. SiS skall sätta upp 
mål för sina stora evenemang samt att det förväntas av arrangören att jobba mot dessa mål. SiS skall ha 
ett fortsatt tankesätt att fokusera på evenemangens kvalitet. I linje med den andra fokuspunkten ökad 
synlighet ska evenemangen marknadsföras på ett attraktivt sätt med bra innehåll som visar 
engagemanget i planeringen inför evenemanget. 
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Mål: Introduktion 

En introduktion till studier vid Högskolan i Skövde ska ge en gemensam och självklar bild av SiS som 
organisation samt skapa ett stort intresse för engagemang inom organisationen. Genom att skapa en 
inkluderande miljö för alla nya studenter med Kårhuset Boulogner som naturlig mötesplats, blir 
introduktionen en motiverande väg till medlemskap i organisationen.  Introduktionen ska som alla 
evenemang arrangeras med fokus på kvalitet före kvantitet. Det ska finnas ett bra kommunikationsflöde 
och samarbete mellan introgeneral, introansvariga, sektioner, faddrar och högskolan.  

Plan 

Introgeneralen med en dedikerad arbetsgrupp bestående av representanter från SiS arbetar tillsammans 
för att introduktionen genomförs med avseende på målbilden. Introgeneralen leder introkommittén och 
introrådet som tillsammans planerar introduktionen. Evenemang och aktiviteter ska ha en naturlig 
koppling till Boulogner och campus samt vara tillgängliga för alla studenter. Förändringar i evenemang 
och aktiviteter ska kommuniceras till alla i kommunikationsflödet. Studenterna uppdateras om 
förändringar via ett elektroniskt schema och via olika sociala kanaler. Medlemskap i SiS ska premieras 
genom att medlemmar får fördelar vid anmälan till arrangemang. SiS som organisation och Kårstyrelsen 
i synnerhet ska vara aktiva på introduktionsarrangemangen och tydligt kommunicera sin roll i SiS. 

Mål: Framtid 

Framtid är Studentkåren i Skövdes karriärmässa, denna har till roll att ge studenterna en möjlighet att 
möta och nätverka med det lokala näringslivet för att öka chanserna till examensarbeten via företag 
eller anställning efter avklarade studier. Studentkåren i samarbete med näringslivet önskar att studenter 
vid högskolan vill stanna kvar i omnejden efter avklarade studier för att stärka regionen. 
Framtidsmässan ska rikta sig till alla studenter på skolan och innehålla ett brett utbud på utställare. Som 
värd vill Studentkåren att utställarna känner att de får valuta för inköpt tjänst och att de vill återkomma 
för fortsatt rekrytering under kommande år. Karriärmässan Framtid är en knutpunkt för studenter, 
näringsliv, fackförbund, högskolan och kommun. Genom ett ökat samarbete med kommunen, högskolan 
och näringslivet har Kårstyrelsen en ambition att göra Framtid till ett större evenemang för att 
säkerställa att studenter i alla inriktningar får en god kontakt med potentiella arbetsgivare. 

Plan  

Karriärmässan Framtid är Studentkårens största arrangemang när det kommer till studenternas kontakt 
med arbetslivet i och runt Skövde. För att genomföra Framtidsmässan ska SiS tillsätta en ledningsgrupp 
för projektet. Denna ledningsgrupp ska bestå av max 6 individer. Under denna ledningsgrupp kan det 
tillsättas en arbetsgrupp som praktiskt arbetar med evenemanget. Kårstyrelsen kommer att anställa en 
extern projektarbetare som har erfarenhet av att leda mässor. Detta ger en tydligare och säkrare 
styrning av arrangemanget och säkrar att ingen enskild blir ensamt stående med det praktiska eller med 
budgetansvar. Ledningsgruppen bör tidigt sätta ramar för projektet gällande antalet utställare, gästlista 
och ekonomi. Karriärmässan Framtid är en knutpunkt för studenter, näringsliv, fackförbund, högskolan 
och kommun. 
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Mål: Vårbal 

Vårbalen är Studentkåren i Skövdes avslutningsbal för studenter som avslutar sina studier på Högskolan 
i Skövde. Målet med balen är att skapa ett trevligt arrangemang med hög kvalitet och ekonomisk 
hållbarhet till de avgående studenterna.  

Plan 

För att evenemanget ska genomföras tillsätter SiS en projektgrupp som ansvarar för driva i projektet. 
Gruppen ska även skapa en hållbar budget som ska godkännas av SiS Kårstyrelse.  
 

Mål: Valborg 
Valborg är en av Studentkårens största studentikosa evenemang som besöks av studenter från andra 
lärosäten. Kårstyrelsen ska fortsätta arbeta tillsammans med Sexmästeriet i skapandet av ett roligt 
heldagsevenemang med en avslutande sittning. 

Plan 
Evenemangsansvariga från Kårstyrelsen, sektionerna, underföreningarna och sexmästeriet ska arbeta 
tillsammans för att skapa sociala aktiviteter under dagen. 

Mål: Guldäpplet 
Guldäpplet är ett årligt arrangemang som anordnas av utbildningsforum inom SiS under ledning av Vice 
Kårordförande. Genom nomineringar från studenterna på Högskolan i Skövde utses en 
lärarrepresentant från varje institution till att vara förtjänt av guldäpplet p.g.a. dennes goda 
pedagogiska förmåga. 

Plan 
Utbildningsforum annonserar och tar in nomineringar under februari-april. Pristagare väljs inom forumet 
utifrån bästa nominering i början av maj. Vid våravslutningen eller annan vald tidpunkt i maj/juni så 
delas priset ut vid en ceremoni i samarbete med högskolan. 
 

Övriga mål 

Återkommande arbete 

Kårstyrelsen har som mål att bibehålla det regelbundna arbetet med utbildningsbevakning, det 
studiesociala engagemanget samt arbetsmiljöfrågor för studenterna vid Högskolan i Skövde. 
Kårstyrelsen vill arbeta fram en självklar kontaktväg för var och en av dessa frågor samt göra rutinerna 
för kontaktvägarna kända för studenter och personal vid Högskolan i Skövde. 

Plan 

För att bibehålla det regelbundna arbetet kommer SiS ha forsatta regelbundna möten i utbildnings- och 
skyddsombudsfrågor med Vice Ordförande som huvudman. Genom Kårordförande ska SiS ha en 
representant i HiS styrelse och rektors strategiska råd och vara med när rektor fattar beslut. Presidiet 
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ska fortsätta ha goda relationer med rektorsfunktionen för att främja ett fortsatt bra samarbete med 
HiS. I dessa grupper kommer det under året tas fram en plan och material för att informera studenter 
om deras rättigheter och skyldigheter som student samt vilket stöd som ges vid problem i utbildningen, 
studiesociala aspekter eller i arbetsmiljön. Kårstyrelsen ämnar också att tillsammans se över existerande 
dokument för att skapa en mer gemensam dokumentation.  
 

Förslag till beslut 
Kå rstyrelsen fö reslå r Stå mmån  
 
att1 Att fastställa verksamhetsplanen för 2017/2018 i sin helhet. 
 
 
 
 


