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Proposition 6 – Kårstyrelsens verksamhetsplan 2020/2021 

 
Förslag till beslut 
 
Kårstyrelsen föreslår stämman 
Att: Fastställa Kårstyrelsens verksamhetsplan 2020/2021.  
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Kårstyrelsens verksamhetsplan 2020/2021 
Bakgrund 
Studentkårens verksamhet bygger på tre pelare, utbildningsbevakning, studiesociala aktiviteter och 
kontakter med näringslivet. 
 
Utbildningsbevakning bedrivs genom att studentkåren representerar studenternas synpunkter och 
intressen i en många forum och möten med både högskolan och kommun. Vi finns representerar 
studenter på alla delar av högskolans organisation. Allt ifrån högskolans styrelse där övergripande 
strategiska mål för högskolan sätts, till individuella möten med lärare där vi hjälper till att reda ut 
problem med kurser. Studentkåren har ett väldigt gott samarbete med högskolans ledning och 
tillsammans så arbetar vi aktivt för att göra högskolan starkare och bättre.  
 
Studiesociala aktiviteter är väldigt viktigt, något vi ser mer än aldrig en månad in i distansstudier och 
social distansering som en konsekvens av COVID-19. Studiesociala aktiviteter innehåller alltifrån 
pluggkvällar, bio och spelkvällar till sittningar på kårhuset och vårbalen. Skövde sexmästeri fyller en 
otroligt viktig roll genom att driva kårhuset Bolunger. Att ge studenter möjligheten till en aktiv fritid 
utanför studierna är av yttersta vikt för att kunna klara av sina studier. 
 
Att komma ut i arbetslivet efter studier är troligen den största anledningen till att alla studenter väljer 
att läsa högre utbildning. Det finns även ett behov av att rekrytera kompetent arbetskraft både i Sverige 
i stort och i Skaraborg. Studentkåren arbetar aktivt för att skapa kontaktytor mellan studenter och 
blivande arbetsgivare. Detta gör vi inte minst genom den stora arbetsmarknadsdagen Framtid under 
våren, men även genom mindre event och kontakter med näringslivsforum. Även sexmästeriet är en 
viktig del då många studenter här har en möjlighet att testa ett första jobb som bartender eller dj. 
 
Dessa tre pelare genomsyrar hela studentkårens organisation i olika omfattning. Kårstyrelsen jobbar 
övergripande med gemensamma frågor och projekt medan sektioner, föreningar och underföreningar 
inom studentkåren arbetar med frågorna på olika sätt. 
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Fokuspunkter 
Kårstyrelsen har etablerat tre fokuspunkter att fokusera extra mycket på under verksamhetsåret 20/21: 

• Samarbete mellan Studentkårens styrelser och ledamöter.  
• Synlighet digitalt och fysiskt 
• Öka transparens av Studentkårens verksamhet 

Kårstyrelsen ämnar att utöver fokuspunkterna fortsätta genomföra förbättrings- och påverkansarbete 
inom utbildningsbevakning, studiesocialt, arbetsmarknad, arbetsmiljö. 

Samarbete 

Mål: Under verksamhetsåret 20/21 vill Kårstyrelsen jobba på ett ökat samarbete mellan olika styrelser 
och ledamöter under Studentkåren samt att skapa starkare sammanhållning.  
 
Plan: Kårstyrelsen vill öka samarbete och sammanhållning för att kunna lära känna fler engagerade inom 
studentkåren och ett ökat perspektiv och förståelse för varandras arbetsuppgifter och olika kulturer 
inom styrelserna. Kårstyrelsen planerar och organiserar fler workshops, teambuildings och event för 
samtliga engagerad inom studentkåren.  

Synlighet 

Mål: Kårstyrelsen vill arbeta på att öka synligheten för Studentkåren både digitalt och fysiskt.  
 
Plan: Studentkåren som helhet lägger idag ner otroliga mängder tid och engagemang i frågor som är till 
stor nytta för våra medlemmar, men som sällan synliggörs ordentligt. 
Med digital synlighet menar kårstyrelsen att man vill fortsätta jobba på att öka synlighet och spridning 
av information på våra sociala medier och andra kanaler. Studentkåren vill synas mer fysiskt i 
korridorerna på campus och visa upp organisationen, komma mer i kontakt med studenterna och få 
möjlighet att sprida mer information och visa vilka studentkåren är och vad vi gör.  
Kårstyrelsen vill fortsätta jobba med marknadsföringsgruppen för att kunna avgöra och få idéer hur man 
kan utveckla den digitala synligheten och hur man får ut informationen på bästa sätt. 

Transparens 
Mål: Kårstyrelsen vill jobba på att skapa mer transparens i det arbete som studentkårens verksamhet 
och representation.  
 
Plan: Denna fokuspunkt går ihop med punkten synlighet, men kårstyrelsen vill separera denna för att 
förtydliga det fokus som man vill lägga ner på transparensen av vår organisation. Genom att arbeta med 
transparens vill kårstyrelsen öka förståelse för den påverkan som kåren kan ha och den representation 
som kåren ger i samarbete med högskolan. Styrelsen vill jobba på mer information spridning på dem 
olika kanalerna under studentkåren och fysiskt sprida denna information. Man hoppas att en 
transparens av denna typ kan hjälpa till att öka förståelse av vad det är vi jobbar med, var vi finns som 
studentrepresentanter i olika råd, nämnder och grupperingar och att det förhoppningsvis kan öka antal 
medlemskap och engagemang. 
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Traditionella event 

Bakgrund 
Under verksamhetsåret 20/21 ska studentkåren fortsätta att planera, organisera och genomföra event 
av hög kvalité. Det skall sättas upp mål för projekten som förväntas följa och att arrangörer tar lärdom 
av tidigare års utvärderingar.  

Introduktion 
Mål: Introduktionerna under höst- och vårterminen är våra viktigaste arrangemang. Under 
introduktionerna möter studenterna sina faddrar, klasskompisar och campus för första gången, och 
arrangemanget vägleder de nya studenterna in i studentlivet och ger dem möjligheten att bilda en trygg 
social krets. Introduktionen ska ge en klar bild av studentkårens organisation och skapa ett intresse för 
engagemang inom organisationen.  
 
Plan: Introgeneralen leder introkomittén och introrådet som tillsammans planerar introduktionerna. 
Introgeneralen ska även sitta med i högskolans introgrupp och har ett nära samarbete med dessa för 
planering av introduktionen. Introduktionen ska planeras så att alla nya studenter har en chans att 
känna sig välkommande, naturligt ta del av evenemang och information av studentkåren. Information 
och den roll som studentkåren har ska tydligt kommuniceras ut under introduktionen.  
 
Framtid  
Mål: Arbetsmarknadsmässan Framtid är Studentkårens stora mässa för att skapa kontakter mellan 
näringslivet och studenter. Här har studenter chans att nätverka och knyta kontakter till framtida 
arbetsgivare eller samarbetspartners för examensjobb. 
 
Plan: Studentkåren anställer en projektledare som leder arbetet med att rekrytera mässvärdar, företag 
och genomföra mässan. 

Guldäpplet 
Mål: Guldäpplet är en utmärkelse som årligen tilldelas lärare för en exceptionell pedagogisk prestation. 
Det är ett sätt för studenter på Högskolan i Skövde att visa uppskattning för en lärares excellenta arbete.  
 
Plan: Utbildningsforum bestående av Vice kårordförande och utbildningsansvariga från sektionerna, 
annonserar och tar in nomineringar. Vinnarna väljs utifrån bästa nominering utav forumet. Priset delas 
ut i slutet av maj/juni, oftast i samband med avslutningsceremonin i maj.  

Valborg  
Mål: Evenemangsforum arbetar tillsammans för att skapa ett roligt och traditionsenligt 
heldagsevenemang med en avslutande sittning. Valborg är en av Studentkårens största studiesociala 
evenemang. En högtid av studenter, för studenter. 
 
Plan: Evenemangsansvariga från Kårstyrelsen, sektionerna, underföreningarna och sexmästeriet arbetar 
tillsammans för att skapa ett intressant och givande evenemang för deltagarna. 
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Vårbalen  
Mål: Vårbalen är ett event där avgångsstudenter bjuds in för att fira examen. Vårbalen sker 
traditionsenligt på samma dag som skolans avslutningsceremoni.  
 
Plan: Planeringen av eventet görs utav en projektgrupp som tas fram utav kårstyrelsens 
evenemangsordförande.  
 

Övriga projekt 

Flytt av Kansliet till andra lokaler 
 HiS fortsätter växa och utöka sin verksamhet, tidigt under våren så skrev högskolan under att ta över 
hela F-huset (det fristående huset nedanför E-huset parallellt med järnvägen). Efter att de nuvarande 
hyresgästerna flyttat ut sin verksamhet under hösten så kommer högskolans IT avdelning att flytta in på 
våning 2. Detta innebär att IT avdelningens nuvarande lokaler längst in på plan 1 i E-huset står tomma 
och Studentkåren har erbjudits en möjlighet att flytta in där under våren 2021.  
Detta skulle innebära ett mer centralt läge för vårt kansli samt större och ljusare lokaler. Med denna 
flytt kommer studentkåren komma närmre studenter samt andra funktioner i högskolan så som 
Studentservice.  

Årets Studentstad 
Skövde Kommun har tagit ett politiskt beslut om att de aktivt ska jobba för att få SFS utmärkelse för 
årets studentstad 21/22. Kommunen har under det senaste verksamhetsåret aktivt jobbat tillsammans 
med Högskolan, Skövde Bostäder och Studentkåren för att ta fram handlingsplaner och projekt för att 
göra Skövde till en attraktiv och välfungerande studentstad. Detta är ett arbete som Studentkåren ställt 
sig positivt till och vill fortsätta jobba med under sommaren och hösten fram till dess att en ansökan 
skickats in. Ansatsen till att vinna utmärkelsen innebär ett ökat fokus på studenterna inom kommunen 
vilket är väldigt positivt, och skulle Skövde vinna utmärkelsen så skulle detta innebära en ökad 
marknadsföring för alla inblandade. Om Skövde skulle vinna skulle Studentkåren i Skövde även stå som 
värd för SFSFUM 2022. 
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