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Inledning

Verksamhetsplanen för 2018/2019 skiljer sig mot Studentkåren i Borås tidigare verksamhetsplaner.
Dokumentet skiljer sig även mot den traditionella utformningen av en verksamhetsplan med syftet
att göra dokumentet tydligare och mer riktat mot organisationen och dess inre organ. Syftet med
den nya utformningen är att göra verksamhetsplanen mer lättillgänglig och inkluderande för
organisationens organ samt tydliggöra deras uppdrag för verksamhetsåret 2018/2019.
Verksamhetsplanen är därför utformad genom ett direktiv från fullmäktige till Studentkåren i Borås
olika organ. Direktiven innehåller vad de olika organen ska arbeta med under verksamhetsåret
2018/2019. Direktiven styr inte hela verksamheten för respektive organ utan lämnar utrymme att
kunna agera och reagera på olika händelser och situationer som kan komma uppstå. Direktiven
fungerar snarare som en miniminivå med huvudfokus för respektive organ, utöver det stadgeenliga
fortlöpande arbetet. Det faller därför på respektive organ att utvärdera och avgöra om det finns
utrymmet att arbeta med och driva frågor utanför direktivens ramar. De organ som
verksamhetsplanen riktar sig mot främst är: Studentkåren i Borås sektioner (Novitas, Humanitas och
Scientias), Studentkåren i Borås Styrelse, Kansliet samt Fullmäktige.

Sektionerna:

Studentkåren i Borås har i dagsläget tre sektioner som är strukturerade för att matcha mot
Högskolan i Borås organisationsstruktur. Sektionernas uppdrag enligt stadga (kap 7) är att samordna,
övervaka och driva studiesociala frågor gentemot Studentkåren i Borås medlemmar samt arbeta för
att främja organisationens tillväxt. De direktiv som fullmäktige skickar till respektive sektion genom
verksamhetsplanen för 2018/2019 är baserade på tidigare arbete som sektionerna har gjort. Det som
följer är därför separata direktiv till respektive sektion.

Novitas

Fullmäktige anser att det väsentligaste arbetet för sektionerna är att attrahera fler medlemmar och
att attrahera fler engagerade. Det är viktigt att inte glömma det syftet och det uppdraget i arbetet
inom sektionen med att samordna, övervaka och driva studiesociala frågor gentemot medlemmar.
Fullmäktige ser därför att sektionen Novitas under verksamhetsåret 2018/2019 ska fortsätta bedriva
arbete för att attrahera medlemmar samt engagerade och främja organisationens tillväxt.
Novitas har under de senaste åren gått starkt fram med att etablera framgångsrika branschträffar,
föreläsningar och diverse andra aktiviteter som berikar studietiden. Arbetet med branschträffar är
ett arbete sektionen bör fortsätta utveckla eftersom interaktionen mellan arbetsliv och studenter
skapar ett mervärde under studietiden. Fullmäktige ser därför att Novitas bör fortsätta med de
etablerade branschträffarna samt fortsätta utveckla dessa för att kunna täcka samtliga
utbildningsområden vid akademin.
Sett till ett antal år tillbaka, sedan omorganisationen 2014 har sektionens bakomliggande struktur
varit stundtals problematisk då samtliga kommittéer inte alltid fungerat. Detta innebär en osäkerhet
för sektionen och organisationen, fullmäktige anser att denna struktur behöver ses över och arbetas
vidare med. Fullmäktige anser därför att Novitas under verksamhetsåret 2018/2019 bör arbeta med
att utvärdera och se över sin kommittéstruktur.

Humanitas

Fullmäktige anser att det väsentligaste arbetet för sektionerna är att attrahera fler medlemmar och
att attrahera fler engagerade. Det är viktigt att inte glömma det syftet och det uppdraget i arbetet
inom sektionen med att samordna, övervaka och driva studiesociala frågor gentemot medlemmar.
Fullmäktige ser därför att sektionen Humanitas under verksamhetsåret 2018/2019 ska fortsätta
bedriva arbete för att attrahera medlemmar samt engagerade och främja organisationens tillväxt.
Humanitas har under de senaste åren lyckats etablera ett mingel för Sjuksköterskestudenter och
arbetsgivare. Arbetet med denna typ av branschträffar är ett arbete sektionen bör fortsätta med
eftersom interaktionen mellan arbetsliv och studenter skapar ett mervärde under studietiden.
Fullmäktige ser därför att Humanitas bör fortsätta med de etablerade branschträffen.

Scientias

Fullmäktige anser att det väsentligaste arbetet för sektionerna är att attrahera fler medlemmar och
att attrahera fler engagerade. Det är viktigt att inte glömma det syftet och det uppdraget i arbetet
inom sektionen med att samordna, övervaka och driva studiesociala frågor gentemot medlemmar.
Fullmäktige ser därför att sektionen Scientias under verksamhetsåret 2018/2019 ska fortsätta
bedriva arbete för att attrahera medlemmar samt engagerade och främja organisationens tillväxt.
Scientias har under de senaste åren arrangerat en resa till Bokmässan i Göteborg, detta har varit ett
uppskattat evenemang som riktat sig mot en del av sektionens medlemmar. Fullmäktige anser därför
att Scientias även under verksamhetsåret 2018/2019 bör anordna en resa till bokmässan i Göteborg.

Styrelsen

Studentkåren i Borås styrelse har enligt beslut från Fullmäktige det övergripande ansvaret för
Studentkåren i Borås utveckling, Utbildningsbevakning, Budgetuppföljning, Uppföljning av
verksamhetsplan, medlemsrekrytering, rekrytering av förtroendevalda, uppföljning fullmäktiges
arbete samt uppföljning av sektionernas arbete. Utöver detta är det även styrelsens ansvar att arbeta
med studentpolitik, kommunikation samt representation där det anses vara relevant. För att komma
tillrätta med dessa nya arbetsförhållanden och arbetsuppgifter behöver styrelsen tid för
omstrukturering och för att hitta sin nya plats i organisationen sett till samspel och samarbete med
de olika organen utefter de nya arbetsförhållandena. Fullmäktige anser att det är av stor vikt att
styrelsen arbetar med att stötta de andra organen i deras arbete under verksamhetsåret 2018/2019
för att hitta organisationens form.
Fullmäktige tycker även att det viktigt att de frågor som styrelsen beslutar om under året är väl
förankrade i organisationen. Vid slutet av verksamhetsåret bör styrelsen även genomföra en
organisationsutvärdering.
Studentkåren i Borås styrelse ska arbeta med att attrahera fler engagerade då detta är väsentligt för
organisationen. Fullmäktige anser även att det är av stor vikt att styrelsen arbetar med att synliggöra
det utbildningsarbete som utförs under verksamhetsåret 2018 men även synliggöra tidigare års
arbete inom området. Fullmäktige anser även att det är viktigt att styrelsen arbetar med att bättre
samla in studenters åsikter under året för att på ett effektivare sätt kunna arbeta med att förankra
verksamheten.
Studentkårer i Sverige ska var tredje år ansöka om förnyelse av status som studentkår vid respektive
lärosäte. Under 2019 behöver Studentkåren i Borås ansöka om förnyelse av statusen som studentkår
vid Högskolan i Borås, fullmäktige uppdrar åt styrelsen att ansöka om denna status under
verksamhetsåret 2018/2019 när det blir aktuellt.
Styrelsen är Studentkåren i Borås högsta operativt beslutande organ, det arbete de bedriver är
baserat på styrdokument som berör studentkårens operativa verksamhet och som beslutas om av
styrelsen själva. Fullmäktige anser att det är av stor vikt att de dokument som arbetas utefter är
uppdaterade och relevanta, samt förankrade i organisationen. Det är därför viktigt att styrelsen
under verksamhetsåret 2018/2019 uppdaterar aktuella styrande dokumenten.
Fullmäktige anser att styrelsen bör genomföra en utredning av studenters arbetsmiljö vid Högskolan i
Borås samt att fortsätta se över den yttre arbetsmiljön med trafiksituationen på campus.

Kansliet

Studentkåren i Borås kansli ansvarar för organisationens dagliga verksamhet. Fullmäktige beslutade i
december 2017 om en förändrad övergripande arbetsfördelning där de förtydligade och utvecklade
kansliets arbetsbeskrivning och uppdrag utöver den skrivelse som finns i stadgan. Kansliets
övergripande ansvar gäller ekonomi, reception, utbildningsbevakning, internutbildningar, hemsida,
sociala medier, avtal, medlemssystem samt samverkan. Utöver dessa ska kansliet även ansvara för
att bedriva det arbete som delegeras från fullmäktige och styrelsen. I samband med denna
förändring har presidialernas samt kanslichefens övergripande ansvarsområden förtydligats.
För att komma tillrätta med nya arbetsförhållanden och arbetsuppgifter behöver kansliet tid för
omstrukturering och för att hitta sin nya plats i organisationen sett till samspel och samarbete med
de olika organen utefter de nya arbetsförhållandena. Ett väl fungerande kansli är väsentligt för en
fungerande daglig verksamhet i organisationen. Fullmäktige anser därför att kansliet ska arbeta med
sin interna struktur samt förhållningssätt till dess nya arbetsuppgifter och ansvarsområden under
verksamhetsåret 2018/2019.
Kansliet ska även under tiden som de bedriver en intern omstrukturering fortsätta med sitt generella
arbete med att förvalta det som idag finns inom områdena samverkan, bevakning av utbildnings- och
studentpolitik och studentinflytande, både innanför och utanför Högskolan i Borås. Kansliet ska även
arbeta med att upprätthålla de avtal som organisationen har.
Studentkårer i Sverige ska var tredje år ansöka om förnyelse av status som studentkår vid respektive
lärosäte. Under 2019 behöver Studentkåren i Borås ansöka om förnyelse av statusen som studentkår
vid Högskolan i Borås. I linje med kansliets nya arbetsuppgifter faller två punkter i denna
avtalsrörelse på kansliets bord. Om vi blir får förnyad status som studentkår vid Högskolan i Borås ska
kansliet förhandla om avtalets innehåll samt ersättning för avtal och uppdrag.

Fullmäktige

Fullmäktige är Studentkåren i Borås högst strategiskt beslutande organ. Fullmäktige ska inte vara
beroende av övrig verksamhet då de beslutar om organisationens övergripande strategiska frågor, de
har således en påverkan på samtlig verksamhet. Detta gör att varje ledamot behöver bedriva sitt
uppdrag självständigt utan påverkan från andra organ. För att förbättra samarbetet inom varje
sektions delegation samt värna om delegationens integritet. Fullmäktige anser det vara av stor vikt
att tydligt samordna arbetet inom delegationen. Därför ska varje delegation utse en
delegationsledare som ansvarar för att samordna sin delegation, dess deltagande och dess arbete i
fullmäktige under verksamhetsåret 2018/2019.
För att kunna styra en organisation strategiskt behöver organisationen ha uppdaterade och aktuella
styrande dokument som speglar omvärlden. Det är fullmäktiges ansvar att besluta om de högsta
styrande dokumenten för organisationen och att se till att dessa är uppdaterade och relevanta.
Därför bör fullmäktige under verksamhetsåret 2018/2019 se över Studentkåren i Borås styrande
dokument.
Det är viktigt att samtliga fullmäktigeledamöterna är insatta i vad de ordinarie sammanträdena
behandlar under verksamhetsåret. För att samtliga delegater ska ha tydlig insyn i vilka frågor som de
ordinarie mötena behandlar bör detta kartläggas.

