Kårstyrelsens verksamhetsplan 18/19
Bakgrund
Kårstyrelsen har etablerat två fokuspunkter för verksamhetsåret 18/19:
1. Den studentikosa kulturen
2. Skapa ett bredare meningsfullt engagemang
Utöver fokuspunkterna ämnar Kårstyrelsen att fortsätta med det återkommande arbetet i enlighet med SiS
styrdokument inom utbildningsbevakning, studiesocialt engagemang, kontinuitet och arbetsmiljö.
Kårstyrelsen vill även fortsätta att genomföra SiS:s traditionella arrangemang som Introduktion, Framtid,
Valborg, Vårbal och Guldäpplet.
För det kommande verksamhetsåret har också styrelsen satt upp tre interna och tre externa ledord. Dessa
syftar att genomsyra hela verksamheten och ge organisationen stolpar att arbeta ifrån.
Ledorden är som följer.

Externa:
Kvalité, gemenskap och förutsättningar.
Kvalitet
Studentkåren arbetar för att all utbildning som bedrivs vid högskolan ska hålla hög kvalitet. Studentkåren har
ett brett kontaktnät som sträcker sig mot alla avdelningar vid högskolan. Kvalitetssäkring av utbildningen
bedrivs genom studentrepresentaterna och utbildningsbevakarnas arbete som har sina öron och ögon ute i
skolan. Vidare strävar vi efter att alla arrangemang som SiS håller i ska hålla hög kvalitet.
Gemenskap
Det är oerhört viktigt att varje student får goda möjligheter att hitta en gemenskap under och efter sin
studietid. Studentkårens alla delar arbetar för att alla studenter ska ha olika plattformar där de kan uppleva
en gemenskap och ett socialt sammanhang. Redan vid introduktionen skapar vi förutsättningarna för att alla
människor som börjar sin studietid ska kunna möta varandra och dessa förutsättningar ska fortsätta genom
hela studiegången.
Förutsättningar
Studentkåren jobbar för att studenter vid högskolan i Skövde ska ha goda förutsättningar för allt rörande
deras studier. Studenter ska ha goda förutsättningar av att klara sina studier, påverka sina studier, ha
kontakt med näringsliv, att kunna få jobb efter studierna, kunna vidareutbildas efter studierna och mycket
mer. En högskola där studenterna har förutsättningar till att utvecklas och påverka är en högskola med
högkvalitet

c/o Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 SKÖVDE

Telefon
0707-170 886

Webbplats
www.studentkaren.se

Interna:
Utvecklande, synlighet och engagemang
Utvecklande
Att engagera sig i studentkåren ska vara roligt, lärorikt och utvecklande. Det engagemang studentkårens
engagerade lägger ner ska uppskattas och ges tillbaks till den som utför det. Studentkåren strävar efter och
arbetar mot att föreningens engagerade ska finna sin mandatperiod givande men också att det väger tungt på ett
CV för framtiden.
Syndighet
Studentkåren strävar efter att allt det arbete som engagerade bedriver ska synas och uppskattas. Styrelsen tror
att en organisation där alla förstår sig på varandras jobb och uppgifter är en hälsosam organisation. I detta syfte
vill styrelsen trycka på att synliggöra arbete, engagemang och uppgifter för att både skapa transparens och
uppskattning i organisationen.
Engagemang

Studentkåren vill att det ska vara en självklarhet att engagera sig i sin studietid. Att engagera varandra och
tillsammans arbeta internt tror styrelsen är av stor vikt för att skapa en bra miljö i föreningen. Allt
engagemang ska uppskattas och tas till vara på, hur litet eller stort det än må vara. Att tillsammans skapa en
bra studietid och uppmuntra varandras engagemang blir då av stor vikt för organisationen.

Fokuspunkter
Mål: Den studentikosa kulturen
Kårstyrelsen har som mål att under verksamhetsåret 18/19 arbeta med att utveckla den studentikosa
kulturen vid Högskolan i Skövde.

Plan
Den studentikosa kulturen är ett brett begrepp som täcker allt ifrån overallsevenemang till sittningar och
flottracet under introt. Kårstyrelsen finnar att denna kultur är en som bör bevaras och utvecklas vid lärosätet då
den bidrar till ett aktivt studentliv såväl som samarbeten mellan SiS föreningar internt och SiS samarbeten
externt.
Planen för att stärka kulturen är att ytligare synliggöra den bland alla studentgrupper och sträva mot att kulturen
är uppskattad bland alla parter vid högskolan.
För att möjliggöra detta vill kårstyrelsen trycka på samarbetarna internt och externt för att skapa så stora och
populära evenemang som möjligt. Med detta hoppas styrelsen kunna visa upp kulturen som någonting roligt och
inkluderande. Vidare ska arbetet med marknadsförening tycka på den studentikosa kulturen och evenemangen
som inkluderas i den.

Mål: Skapa ett bredare meningsfullt engagemang
Kårstyrelsen har som mål att under verksamhetsåret 18/19 arbeta med att skapa ett bredare meningsfullt
engagemang.
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Plan
SiS har som stort under en längre tid arbetat hårt med att öka medlemsantalet i föreningen med goda resultat. Nu
har kårstyrelsen som ambition att fortsätta detta rekryteringsarbete med focus i att hitta medlemmar som vill
engagera sig i studentkårens verksamhet. Även om det är mycket viktigt med en bred representationsbas så är
det de engagerade studenterna som driver föreningens arbete såväl som dess utveckling. Att hitta engagerade till
styrelser såväl som uppdrag är då av stor vikt för organisationen.
För att nå upp till målet vill kårestyrelsen arbeta med föreningens synlighet och rekrytering i de engagerade
rollerna. Under året kommer styrelsen fortsätta sitt arbete med högskolans avdelningar för att sprida
informationen men vill också lägga resurser på att marknadsföra stämmor, val och de engagerades uppdrag
bättre. I detta arbete vill styrelsen också synas mer på campus.
Styrelsen hoppas att en bättre förståelse för de engagerades uppdrag kommer skapa ett ökat intresse för att ta
del av ett bredare meningsfullt engagemang.

Traditionella evenemang
Övergripande mål
Under verksamhetsåret 18/19 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. 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. Studentkåren ska också arbeta med synlighet, med det ska evenemangen marknadsföras på ett
attraktivt sätt med bra innehåll som visar engagemanget i planeringen inför evenemanget.

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, externa parter 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
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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.

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.

Plan
Evenemangsansvariga från Kårstyrelsen, sektionerna, underföreningarna och sexmästeriet ska arbeta
tillsammans för att skapa ett roligt heldagsevenemang med en avslutande sittning.
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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
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 ledare. Genom Kårordförande ska SiS ha en
representant i HiS styrelse och rektors strategiska råd och vara med när rektor fattar beslut. Presidiet
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.

Mål: Årets studentstad 19/20
Årets studentstad är en utmärkelse som ges till en stad som på ett aktivt sätt arbetar för att främja
studenters situation och levande. En del av syftet är att lyfta goda exempel på vad staden gör för att
förbättra för studenternas situation.
Utmärkelse är båden en stark marknadsföreningspunkt för kår, skola och kommun men också ett incitament
för att arbeta med studenternas förutsättningar.
För att en stad ska få en utmärkelse skall kommun, näringsliv och studenter arbeta aktivt tillsammans för att
förbättra studenternas situation.
Kårestyrels har som mål att under verksamhetsåret 18/19 påbörja arbetet för att bli årets studentstad 19/20.

Plan
Detta är ett mycket långt arbete och SFS som delar ut priset kommer se över både planer för framtiden och
det som gjorts de närmast gångna år. I detta syfte måste arbetet redan drivas nu och samarbetarna med alla
inblanda aktörer måste också påbörjas.
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Sittande kårordförande har redan drivit frågor i detta arbete och är i dialog med flera parter. Dock måste nu
än större samordning ske för att möjliggöra målet.
För att nå upp till målet vill kårstyrelsen skriva en projektplan och formatera grupperingarna som behövs för
att möjliggöra ett stort projekt som detta.
Eftersom detta är ett mål som kommer sträcka sig över åtminstone två styrelser så ämnar styrelsen också att
göra goda dokumentationer och överlämningar för att projektet inte skall falla mellan stolarna.

Mål: Kontinuitet i verksamheten
Förra året hade kårstyrelsen kontinuitet som en av sina fokusfrågor. Under året gjordes många incitament för att
förbättra området men kårstyrelsen tror fortfarande att det är en viktig fråga och ett område som kan
vidareutvecklas.

Plan
Kårstyrelsen kommer att fortsätta arbetet från föregående år. Genom än ännu bättre dokumentation, rekrytering
och överlämning tror kårestyrelsen att en starkare kontinuitet kan uppnås. Kårstyrelsen ämnar också arbeta för
att få sina engagerade insatta i dokumentationen. Detta hoppas styrelsen gör att informationen lättar kan kunna
överlämnas till nya engagerade.
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