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Kårstyrelsens verksamhetsplan 2019/2020 

Bakgrund 

Kårstyrelsen har etablerat två fokuspunkter för verksamhetsåret 2019/2020. 
 
1. Verksamhetsutveckling 
2. Studiesociala aktiviteter 
 
Utöver fokuspunkterna ämnar Kårstyrelsen att genomföra kontinuerligt förbättringsarbete inom 
utbildningsbevakning, studiesocialt engagemang, arbetsmiljö, näringslivs och marknadsföring. 
Kårstyrelsen ämnar även att fortsätta med arrangemangen introduktion under ledning av introgeneral, 
karriärmässan framtid under ledning av projektanställd och arbetsmarknadsordförande, valborg och 
vårbalen under ledning av evenemangsordförande samt guldäpplet under ledning av vice 
Kårordförande. Kårstyrelsen kommer under verksamhetsåret också fortsätta arbetet med flera projekt 
som sker tillsammans med andra verksamheter. 

Fokuspunkter 

Verksamhetsutveckling 

Under våren 2019 har Kårstyrelsen valt att utöver sina ansvarsområden se närmare på den egna 
verksamheten. Det finns otydligheter i styrande dokument, återkommande svårigheter med 
överlämningar, missvisande och ibland felaktig dokumentation samt bristande förståelse för 
verksamheten som helhet. Detta är områden som vi behöver sätta ett större fokus på att åtgärda då det 
även visat sig vara problem sedan år tillbaka. 
 
Varför det har valts som en fokuspunkt är för att det påverkar vår egna förmåga att verka som en 
förening. Organisation går i kant med varandra, det blir stora olikheter och påverkar det resultat vi kan 
ge till studenter. Det påverkar även det arbete som sker inom Studentkåren. Vi är alla en verksamhet 
tillsammans och det behövs att det utvecklas en gemenskap inom Studentkåren. 
 
För att arbeta med denna fokusfråga kommer bland annat rådsmöten att sammankallas. Rådsmötena 
har till syfte att diskutera i ett övergripande forum hur verksamheten skall utvecklas där alla 
medlemmar är välkomna att deltaga. Av det som diskuteras kommer sedan förslag på 
verksamhetsutvecklingar under ledning av Kårordförande att genomföras och presenteras till aktuellt 
organ för beslut. Utöver dessa möten kommer ett arbete med transparens och framförhållning att 
genomföras. Kårstyrelsen ska arbeta för att bli mer aktiva med att offentligt publisera dokument, ge ut 
information om vad som sker i Studentkåren och utforma rutiner som underlättar arbetsgången och 
framförhållningen gentemot varandra. 
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Studiesociala aktiviteter 

Kårstyrelsen har som mål att under verksamhetsåret arbeta med att öka samt förbättra kvaliteten på de 
studiesociala aktiviter som arrangeras av Kårstyrelsen. Syftet med studiesociala aktiviteter är att skapa 
ett ökad medlemsvärde, nå ut till flera studenter och öka Studentkårens närvaro med studenterna. 
 
Fokuspunkten grundar sig i att mycket av det värde vi har för studenter och det budskap vi kan ge till 
studenter sker genom de aktiviteter som genomförs. Studiesociala aktiviteter bidrar till en närmare 
kontakt med studenter och en tydligare närvaro. 
 
Genom att aktivt förbättra arbetet med planering, genomförande och utvärderingar tillsammans med 
tankesättet att nå ut till studenten kommer vi kunna skapa en tydligare kontakt med studenten. Denna 
kontakt i sin tur hoppas Kårstyrelsen skall bidra till ökat engagemang och intresse i utbildningsfrågor. 
Kårstyrelsen kommer arbeta med att skapa bättre förutsättningar för planering och förberedelse av 
evenemang.  En större kontakt skall tas med studenterna för att kunna få svar på vad studenter vill ha 
och leverera det som efterfrågas. 

Evenemang 

Under verksamhetsåret kommer vi att som tidigare år genomföra flera traditionella evenemang som 
Karriärmässan Framtid, Valborg, Guldäpplet och Vårbalen. Utöver dessa kommer även förtydliganden 
kring andra evenamang som sker men som inte skrivits med i tidigare verksamhetsplaner. Dessa är 
Höstintroduktion HT 19 och HT 20, Höstens rekryteringar och årsmöten, Höst och Vårstämma och 
Vårintroduktionen VT 20. Anledningen är för att återgå till kärnverksamheten och se till att en 
strukturell ordning efterlevs i samtliga verksamheter. 

Höstintroduktionen HT19 

För att välkomna nya studenter till campus och Skövde stad kommer vi att tillsammans med Högskolan i 
Skövde planera och genomföra höstintroduktionen. Nya studenter skall då känna sig välkomnade, bli 
bekanta med Skövde stad, campus och närliggande omgivning samt få möjlighet att skapa nya sociala 
kontakter. Förarbetet till höstintroduktionen HT19 har redan påbörjas under våren. För att tydliggöra 
vilket arbete Kårstyrelsen ska göra inför och under respektive introduktion har de delats upp i tre olika 
delar. 

Plan 

Studentkårens del av höstintroduktionen kommer att ledas utav introgeneralen. Introgeneral 
tillsammans med intro-kommittén kommer ha mandat att avgöra hur logistik, verksamhet, aktivitet, 
säkerhet, och samverkan med Högskolan i Skövde kommer att genomföras. En projektplan och budget 
är sedan våren fastställd av Kårstyrelsen. 

Mål 

 Att det finns minst 1st fadder anknutet till varje program (programfadder). 
 Att studenter får information om aktiviteter och liknande händelser som sker. 
 Att alla Sektioner blir representerade och når ut till studenterna. 
 Att det finns faddrar vid alla organiserade introduktionsevenemang/aktiviteter. 
 Att Kårstyrelsen hjälper till under introduktionen. 
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Höstens rekrytering och årsmöten 

Tidigare år har inget planerats under hösten mellan introduktionen och höststämman men det betyder 
däremot inte att Studentkåren inte har en verksamhet. Både Kårstyrelsen, Sexmästeri, Sektioner och 
Underföreningar har mandatperioder som medför att verksamheten fokuserar på rekrytering och 
utlysning av årsmöten/stormöten. I det förbättringsarbetet som sker i Studentkåren är det därför bra att 
strukturera upp denna period så att alla delar kan få stöd. 

Plan 

Höstens verksamhet gällande rekrytering och årsmöten utförs av Sektionerna, Skövde Sexmästeri och 
Underföreningar var för sig. Kårstyrelsen skall arbeta för att resurser och förutsättningar ska finnas för 
att detta arbete skall kunna genomföras. Kårstyrelsen kommer att erbjuda stöd med mötesformalia, 
mötespresidium och tolkning av styrdokument för samtliga delar under Studentkåren. Forum för 
rekryteringsträffar kommer Kårstyrelsen hjälpa till med. 

Mål 

 Att varje aktiv sektion har ett giltigt årsmöte och lyckas välja in sin nästa styrelse för 2020. 
 Att mallar för rekrytering, nominering, årsmötesprotokoll och mötesformalia finns till förfogande. 
 Att styrdokument revideras till nästkommande stämma efter upptäckta problem. 

Höst och Vår stämma 

I stadgar står det att vi skall utlysa två stämmor varje år, Höststämman och Vårstämman. Dessa 
stämmor är de tillfällen där medlemmarna har möjlighet att rösta och påverka Kårstyrelsens utformning, 
verksamhet och organisationens styrande. För att Studentkåren skall fortsätta vara demokratiskt styrd 
behövs det att dessa stämmor blir av och struktureras väl. 

Plan 

För att upprätthålla en struktur där regler och förordningar följs skall Kårordförande presentera en 
projektplan som skall fastställas av Kårstyrelsen senast september 2019 för höststämman respektive 
mars 2020 för vårstämman. Det är av betydelse att ett rekryteringsarbete sker fortlöpande och 
Kårstyrelsen skall arbeta för att minst 1 rekryteringstillfällen blir av inför varje stämma. Det ska även 
förberedas förslag på mötespresidium inför respektive stämma i god tid. 

Mål 

 Att alla valbara poster i Kårstyrelsen tillsätts. 
 Att en valberedning på minst 3st personer tillsätts. 
 Att minst 2st personer tillsätts som verksamhetsrevisorer. 
 Att det inte behövs kallas till en extrastämma. 
 Att projektplanen fastställs för höststämman senast september 2019. 
 Att projektplanen fastställs för vårstämman senast mars 2020. 
 Att minst 1st rekryteringstillfälle sker inför varje stämma. 
 Att förslag på mötespresideum finns föreberett inför stämmorna. 
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Vårintroduktion 

För att välkomna nya studenter till campus och Skövde stad kommer vi att tillsammans med Högskolan i 
Skövde planera och genomföra vår-introduktionen. Nya studenter skall då känna sig välkomnade, bli 
bekanta med Skövde stad, campus och närliggande omgivning samt få möjlighet att skapa nya sociala 
kontakter. 

Plan 

Studentkårens del av vår-introduktionen kommer att ledas utav introgeneralen och berörda Sektioner. 
Introgeneralen kommer tillsammans med Sektionerna gamla och nya styrelse planera, fördela och 
genomföra evenemanget. Introgeneral tillsammans med intro-kommittén kommer ha mandat att 
avgöra hur logistik, verksamhet, aktivitet, säkerhet, och samverkan med Högskolan i Skövde kommer att 
genomföras. En projektplan och budget skall vara fastställd av Kårstyrelsen senast december 2019. 

Mål 

 Att projektplan och budget fastställs som senast december 2019. 
 Att det finns minst 1st fadder anknutet till varje program (programfadder). 
 Att studenter får information om aktiviteter och liknande händelser som sker. 
 Att alla Sektioner blir representerade och når ut till studenterna. 
 Att det finns faddrar vid alla organiserade introduktionsevenemang/aktiviteter. 
 Att Kårstyrelsen hjälper till under introduktionen. 

Karriärmässan Framtid 

Under våren kommer arbetsmarknadsmässan ”Karriärmässan Framtid” att arrangeras för alla 
studerande inom de olika institutionerna. Studenterna skall då få en möjlighet att skapa kontakter med 
näringslivet, se vilka möjligheter det finns och vilka företag som rekryterar. Företag och gästföreläsare 
bjuds in till att inspirera och marknadsföra sig mot våra studenter. 

Plan 

Arbetet med Karriärmässan Framtid är både tidskrävande och tungt. En projektledare kommer att 
anställas och en projektgrupp kommer att tillsättas. Projektgruppens sammansättning och när det skall 
träda ikraft ligger under projektledarens omdöme att avgöra. Projektledaren skall tillsättas som senast 
september 2019 utav Kårstyrelsen och skall följa de arbetsuppgifter som står skrivna i 
anställningsavtalet för befattningen. En projektplan och budget skall fastställas utav Kårstyrelsen senast 
december 2019. Karriärsmässan Framtid ska bli bättre med varje år och stort arbete med 
förbättringspunkter kommer att ske genom utvärderingar, förbättringsförslag och möjliga investeringar. 

Mål 

 Att projektplan och budget fastställs som senast december 2019. 
 Att tjänsten projektledare tillsätts som senast september 2019. 
 Att Sektioner kan tydligt påverka vilka företag som bjuds in till mässdagen. 
 Att det närvarar minst 35st företag under mässdagen. 
 Att utvärdering med förbättringsförslag är klar senast mars 2020. 
 Att genomströmningen av studenter ökar. 
 Att fler än 650st mässpåsar delas ut under mässdagen.  
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Valborg 

Valborgsfirandet är en gammal tradition såväl inom som utanför studentlivet. Denna tid kommer vi att 
ha aktiviteter såsom lekar och tävlingar där studenter från andra studentkårer och lärosäten är 
välkomna att deltaga. 

Plan 

Valborgfirandet kommer att planeras utav evenemangsordförande i Kårstyrelsen tillsammans med 
representanter från Sektioner, Underföreningar, utomstående föreningar och Skövde Sexmästeri. När 
denna sammanslutning startar och vilka andra studentföreningar som ska ingå i planeringen har nämnda 
sammanslutning mandat att ta beslut över. En projektplan och budget skall fastställas av Kårstyrelsen 
senast mars 2020. Eftersom valborgsplaneringen kräver samverkan är det av yttersta vikt att 
information delges i tid. 

Mål 

 Att projektplan och budget fastställs som senast mars 2020. 
 Att varje aktiv Sektion, Kårstyrelsen och Skövde Sexmästeri deltar under valborgsfirandet. 
 Att valborg som evenemang marknadsförs som senast i slutet på mars 2020. 
 Att valborgseventet har en större genomströmning av studenter. 
 Att valborgseventet som helhet växer och blir ett eftertraktat studentikost event. 

Guldäpplet 

Guldäpplet är det pris som utbildningsansvariga tillsammans med vice Kårordförande delar ut till lärare 
som visat på god pedagogisk förmåga. Nomineringar tas in från alla studenter på Högskolan i Skövde där 
priset delas ut till en lärare inom varje institution. Utbildningskommittén utser sedan den främsta 
nominering och delar ut priset under avslutningsceremonin. 

Plan 

Utbildningskommittén under ledning av vice Kårordförande kommer senast april 2020 skicka ut enkät 
för nominering till guldäpplet. Vilka kanaler som används, enkätens utformning och kriterierna för 
bedömning av nomineringar ligger under utbildningskommitténs mandat att avgöra. En projektplan och 
budget skall fastställas av Kårstyrelsen senast mars 2020. Lärare som blivit tilldelade priset kommer 
också att få sin nominering utskrivet som ges under prisutdelningen. Det skall kännas värdefullt att bli 
tilldelad priset och det blir därför viktigt att både guldäpplet och utskriften av nomineringen har kvalité. 

Mål 

 Att enkät för nominering kommer ut som senast i slutet på april 2020. 
 Att nomineringar från varje institution samlas in. 
 Att projektplan och budget fastställs som senast mars 2020. 
 Att pris tillsammans med utskrift av nominering är av god kvalité.  
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Vårbalen 

Vårbalen är en avslutningsmiddag där alla studenter som gör sitt sista studieår är välkomna. Detta 
evenemang som utförts tidigare är uppskattat av både studenterna och av Högskolan i Skövde där det 
visat sig vara ett högt tryck på platser. 

Plan 

Som tidigare år kommer en projektgrupp att utses under ledning av evenemangsordförande i 
Kårstyrelsen. Projektgruppens storlek och när den skall träda ikraft kommer ligga under 
evenemangsordförandes mandat att avgöra. Projektplan och budget för vårbalen skall som senast 
fastställas av Kårstyrelsen under februari 2020. Då trycket på platser blivit högre planeras det att göra 
utrymme för minst 300 gäster i lokalbokningen. En reservlista skall även upprättas för att få underlag på 
försäljningstrycket och ge trygghet med platsreservation till gäster som inte hunnit. 

Mål 

 Att minst 300st gäster deltar på Vårbalen 2020. 
 Att projektplan och budget fastställs som senast februari 2020. 
 Att fortsätta med att sälja biljetter till lägsta möjliga pris utan att påverka kvalitén av evenemanget. 

Höstintroduktionen HT20 

För att välkomna nya studenter till campus och Skövde stad kommer vi att tillsammans med Högskolan i 
Skövde planera och genomföra höstintroduktionen. Nya studenter skall då känna sig välkomnade, bli 
bekanta med Skövde stad, campus och närliggande omgivning samt få möjlighet att skapa nya sociala 
kontakter. Inför höstintroduktionen 2020 behöver planering ske under våren för att planering, 
förberedelse och genomförande skall vara av god kvalité. 

Plan 

Studentkårens del av höstintroduktionen kommer att ledas utav introgeneralen. Introgeneralen kommer 
att tillsätta en intro-kommitté samt ett intro råd. Dessa två forum är en intern respektive en extern 
samverkansplattform för att planera, fördela och genomföra evenemanget. Introgeneral tillsammans 
med intro-kommittén kommer ha mandat att avgöra hur logistik, verksamhet, aktivitet, säkerhet, och 
samverkan med Högskolan i Skövde kommer att genomföras. En projektplan och budget skall vara 
fastställd av Kårstyrelsen senast maj 2020. 

Mål 

 Att projektplan och budget fastställs som senast maj 2020. 
 Att det finns minst 1st fadder anknutet till varje program (programfadder). 
 Att studenter får information om aktiviteter och liknande händelser som sker. 
 Att alla Sektioner blir representerade och når ut till studenterna. 
 Att det finns faddrar vid alla organiserade introduktionsevenemang/aktiviteter. 
 Att Kårstyrelsen hjälper till under introduktionen.  
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Övriga Projekt 

Dessa projekt är tänkta att ske under året. Projekten kommer att ske tillsammans med andra 
verksamheter och under egen regi. 

Årets studentstad 

Skövde kommun tillsammans med Högskolan i Skövde arbetar med projektet att vinna utmärkelsen 
årets studentstad. Denna fråga ägs utav dessa två aktörer men vi som studentkår är inbjudna att deltaga 
i arbetet för att ge studentperspektivet. Vi ämnar att fortsätta med detta arbete och finnas till 
förfogande under arbetets gång när det gäller studentinflytande. Kårstyrelsen kommer att under 
verksamhetsåret fokusera på bostadsbristen för studenter och samverkan mellan kommun, näringsliv 
och studentliv. Bostadsbristen och studentinflytandet i samhället är två stora kriterier för att vinna 
utmärkelsen. 

Årets stadskärna 

Näringslivsforum för Skövde kommun och Citygruppen i Skövde arbetar med projektet årets stadskärna. 
Liknande projektet ”årets studentstad” har Studentkåren blivit inbjudna till att medverka i cityrådet och 
komma med studentperspektivet i flera av de frågor som diskuteras. Vårt mål med denna samverkan är 
att göra stadskärnan mer attraktiv för studenter på Högskolan i Skövde och bidra till en ökad integrering 
mellan Skövde stad och studentlivet. 

Studentkraft 

Drivhuset skaraborg har under året startat projektet studentkraft. Studentkraft har till syfte att företag 
och forskning som är i behov av uppdragstagare tar kontakt genom drivhuset för att nå ut till studenter 
med den efterfrågade kompetensen. Studentkåren är ägare av Drivhusets stiftelse och arbetets fokus är 
att öka värdet studenterna i Skövde har på arbetsmarknaden både under och efter studietiden. 
Kårstyrelsen kommer att hjälpa Drivhuset att nå ut till studenterna och ge inspel på vilka studentgrupper 
som kan vara intresserade av projektet. 

Övergång till Unicore 

För att lättare kunna hantera medlemsuppgifter och ersätta flera av de utdaterade system som 
Studentkåren använder kommer arbetet att övergå till Unicore medlemssystem att ske under hösten 
2019. Unicore använder sig av samma filsystem som ladok och kommer underlätta medlemsregistrering 
och betalningar som sker inom Studentkåren verksamhet. 

Flytt av Kansliets lokaler 

Studentkåren som många vet är andrahandshyresgäster på campus där vi skriver avtal med Högskolan i 
Skövde för att få tillgång till lokaler och kansli. Högskolans verksamhet har nu under de senaste året 
utvecklats och de har behövt att flytta på de olika verksamheterna som är under deras ledning. Det har 
bidragit till att en ny lokal i F-huset finns tillgänglig för oss att flytta in i. Varför en flytt är relevant är dels 
för att Kårstyrelsens kansli behöver förnyas men också för att verksamheterna AFSI, AMK och Drivhuset 
flyttar dit. Det innebär att kärnverksamheten att nå ut till studenter gällande utbildning, engagemang 
och almunfrågor finns samlade på ett ställe och att avdelningen för marknadsföring finns mer tillgänglig. 


