Verksamhetsplan 2020–2021

Inledning
Denna verksamhetsplan skiljer sig från det föregående årets verksamhetsplan, detta då
organisationen står inför en omstrukturering och eftersom denna ännu inte är genomförd
används en ettårig verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen är till för hela organisationen och för att alla delar ska arbeta mot
gemensamma mål. Den ska bidra till att tydliggöra de operativa delarnas uppdrag och
beskriver vad de olika delarna av organisationen ska prioritera under kommande år.
Verksamhetsplanen är uppdelad i fyra delar; Organisation, Utbildning, Studietid och
Studentliv. Varje del inleds med en kort definition samt övergripande frågor som behöver
arbetas med under det kommande året. I vissa delar finns det också en mer detaljerad
fördelning av uppgifterna då våra olika verksamhetsdelar har olika utmaningar.

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.
Den viktigaste frågan för det kommande året är arbetet med att hitta en fungerande
struktur för organisationen.
Eftersom Borås har blivit utsedd till Årets Studentstad det kommande verksamhetsåret
kommer även studentkåren bli berörd med en ökad medial uppmärksamhet vilket gör att
organisationen behöver se över kommunikationsplanen och åsiktsdokumentet.
Studentkåren behöver se över organisationens evenemang för att matcha medlemmarnas
olika intressen.
Kontinuerligt arbeta med att hitta representanter till poster inom organisationen för att
hjälpa valberedningen i dess arbete.
Fortsätta arbetet med att översätta dokument till engelska så att internationella studenter
har möjligheten att ta del av vårt arbete.
Fortsätta utveckla doktorandkommittén och hitta arbetsformer mellan studentkårens
styrelse och kommittén.
Organisationen behöver hitta sätt att få våra medlemmar att känna en större tillhörighet till
föreningen. Ett särskilt fokus behöver läggas på de som står längst ifrån såsom doktorander
och internationella medlemmar.
Organisationen behöver bli bättre på att planera i förtid då många idéer faller bort på grund
av tidsbrist.
Kårstyrelsen
Styrelsen för Studentkåren i Borås uppdrag är enligt stadga (kap 5) att vara Studentkåren i
Borås högsta operativt beslutande organ.
Leda och koordinera arbetet med omorganisationen av studentkåren.

Kårstyrelsen ska leda och koordinera samarbetet med campusföreningarna.
Studentkåren i Borås styrelse ska hålla sig informerad om vad doktorandkommittén arbetar
med för frågor.
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 6) är att
samordna, övervaka och driva studiesociala frågor gentemot Studentkåren i Borås
medlemmar samt arbeta för att främja organisationens tillväxt.
Utveckla och fördjupa samarbetet med campusföreningarna.
Delta i arbetet med omorganisationen av studentkåren.
Sektionerna behöver ta in åsikter från alla medlemmar kopplade till sig för att veta vad
medlemmarna vill att studentkåren ska jobba med.

Utbildning
Studentkåren i Borås ska arbeta med att få studenter att inse vikten av studentinflytande
och de möjligheter de har att påverka utbildning samt att synliggöra för studenten att
studentkåren är en självklar instans att vända sig till vid problem/frågor gällande utbildning.
Organisationen ska sträva efter att på bästa sätt uppfylla avtalet med högskolan gällande
studentinflytande.
Studentkåren ska arbeta för att hitta fungerande former av kontinuerlig fortbildning för
studentrepresentanter genom att bidra med rätt verktyg för deras uppdrag.
Hitta former för hur studentrepresentanter ska återrapportera till Studentkåren i Borås.
Konkretisera en åsikt om vad som är viktigt gällande utbildning.
Studentkåren bör under året arbeta med att undersöka möjligheterna att dela ansvaret för
utbildningsfrågor mellan kårstyrelse och sektioner.

Studietid
Studietid är det som är kopplat direkt till förutsättningarna för att kunna vara en student
såsom boende och ekonomi men också för att underlätta övergången till arbetslivet.
Fortsätta arbetet i Studentstad Borås för att göra Borås till en mer attraktiv studentstad med
tillgänglighet till boende och arbetsmarknadskontakter. Studenterna ska erbjudas kontakter
med arbetsmarknaden och goda förutsättningar inför det kommande inträdet i arbetslivet.
Arbetet ska ta särskild hänsyn till medlemmar och sätta deras behov först.
Studentkåren ska fortsätta vara en del av genomförandet av STARK-dagen.

Sektioner
Sektionerna ska arbeta med att etablera branschträffar, föreläsningar och andra aktiviteter
som berikar studietiden för alla studentkårens medlemmar.
Humanitas:
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.
Novitas:
Novitas har under de senaste åren anordnat en resa till Modeveckan i Köpenhamn, detta
har varit ett uppskattat evenemang som riktat sig till en del av sektionens medlemmar.
Novitas bör fortsätta att anordna en resa till modeveckan i Köpenhamn.
Novitas har anordnat en Excel-föreläsning som blivit uppskattad av studenter och detta bör
anordnas även fortsatt.
Som medlemmar i Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation bör en kvaltävling i SM i
Ekonomi hållas.
Novitas bör fortsätta organisera byggpuben i samarbete med högskolan och The Kårner.
Scientias:
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.
Scientias bör anordna en resa till bokmässan i Göteborg.

Studentliv
Studentliv är alla de initiativ och verksamheter som inte är kopplade till utbildningen som
bedrivs för att göra livet som student roligare och mer givande.
Uppmuntra till ett mer varierat studentliv.
Fortsätta att utveckla samarbetet mellan Studentkåren i Borås och campusföreningarna som
är till ömsesidig nytta.
Fortsätta arbetet med att skapa hälsofrämjande aktiviteter för medlemmar.
Fortsätta utveckla den organisatoriska strukturen för Studentkåren i Borås Nöje AB.

