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Inledning

Denna verksamhetsplan skiljer sig från tidigare planer eftersom den sträcker sig över mer än ett
verksamhetsår. Syftet är att möjliggöra ett långsiktigt arbetssätt.
Verksamhetsplanen är till för hela organisationen och för att alla delar ska arbeta mot gemensamma
mål. Verksamhetsplanen ska bidra till att tydliggöra de operativa delarnas uppdrag och därigenom
skapa ett långsiktigt perspektiv.
Verksamhetsplanen beskriver vad de olika delarna av organisationen ska prioritera under kommande
år. Dessa prioriteringar är nödvändiga för att organisationen ska flytta fram sin position och utvecklas
över tid.
Utifrån verksamhetsplanens mål, ska handlingsplaner skrivas. Dessa planer beskriver hur
verksamheten ska bedrivas, det vill säga vilka aktiviteter de olika organisatoriska delarna planerar att
genomföra under perioden.
De kortsiktiga målen ska uppnås senast 1 april 2020 och de långsiktiga målen ska vara uppnådda
senast 1 april 2022. Ibland nämns mål som har ännu längre tidshorisonter, dessa benämns som
framtidsmål.

Organisation

Studentkåren i Borås ska vara en attraktiv organisation som sätter sina medlemmar i fokus och som
har sin grund i medlemmarnas önskemål och behov. Föreningens arbetsformer ska vara
ändamålsenliga och genomsyra organisationens alla delar. Med tydlig och transparent
kommunikation ska studentkåren arbeta för att skapa möjligheter till erfarenheter och personlig
utveckling som leder till ökad kunskap och kompetens.

Framtidsmål
• Alla studenter vid Högskolan i Borås är medlemmar i Studentkåren i Borås.
• Alla poster inom Studentkåren i Borås är tillsatta genom urval.

Långsiktigt mål
• Var tredje student vid Högskolan i Borås är medlem i Studentkåren i Borås.

Kortsiktigt mål
• Studentkåren i Borås har minst 900 medlemmar.
• Uppmuntra samarbeten inom hela organisationen.

Utbildning

Studentkåren i Borås ska vara en naturlig del av studietiden för studenten vid Högskolan i Borås och
en aktiv part i Högskolan i Borås utveckling. Organisationen har uppdraget att utse
studentrepresentanter i de organ där studenter har rätt att vara representerande. Att vara
studentrepresentant ska vara ett attraktivt och åtråvärt uppdrag. Studentkåren i Borås ska delta i den
utbildningspolitiska debatten.

Framtidsmål
• Alla utbildningar och kurser vid Högskolan i Borås håller hög internationell kvalitet och gör
studenter med examen från Högskolan i Borås eftertraktade på arbetsmarknaden.
• Alla studenter examineras på ett rättvist och rättssäkert vis.
• Alla studentrepresentationsposter är tillsatta genom urval.

Långsiktiga mål
• Alla studenter har tillgång till bra studieplatser på campus.
• 70 % av studentrepresentationsposterna är tillsatta.
• Forskningen och forskningsutbildningar vid Högskolan i Borås uppfyller UKÄs kvalitetskriterier för
godkänt.

Kortsiktiga mål
• Alla utbildningar och kurser vid Högskolan i Borås uppfyller UKÄs kvalitetskriterier för godkänt.

Studietid

Studentkåren i Borås arbetar för att Borås ska vara en attraktiv studentstad med tillgänglighet till
boende och arbetsmarknadskontakter. Studentkåren i Borås bidrar till att studenterna vid Högskolan
i Borås har en meningsfull fritid och goda livsbetingelser i studiearbetet. Studenterna ska erbjudas
kontakter med arbetsmarknaden och goda förutsättningar inför det kommande inträdet i arbetslivet.

Framtidsmål
• Borås är en attraktiv studentstad.
• Ett nära samarbete mellan Studentkåren i Borås och campusföreningarna som är till ömsesidig
nytta.
• Ett nära samarbete mellan Studentkåren i Borås och arbetsgivarna i Sjuhärad som är till ömsesidig
nytta.

Långsiktigt mål
• Alla studenter vid Högskolan i Borås omfattas av bostadsgaranti.

Kortsiktiga mål
• Skapa aktiviteter tillsammans med campusföreningar och samarbetspartners.
• The Kårner har i genomsnitt minst 50 besökare på pubkvällar.
• The Kårner har i genomsnitt minst 150 besökare på klubbkvällar.
• Erbjuda minst 15 medlemsrabatter.
• Stödja campusföreningarnas utveckling.

