Verksamhetsplan 2021-2022

Studentkåren i Borås Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021-2022

Inledning
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 därigenom
skapa ett långsiktigt perspektiv. Verksamhetsplanen beskriver vad 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.
Den här verksamhetsplanen är en ettårig plan, detta för att vi just nu lever i en mycket oviss tid
och förändringar i hur vi bedriver verksamhet kan komma att förändras under kommande
verksamhetsår. Studentkåren står inför utmaningar framöver, utmaningar som också kan
innebära nya möjligheter. Verksamhetsåret 2020/2021 genomsyrades av den pågående
pandemin och än är det inte heller över. Därför behöver vi gå in i verksamhetsåret 2021/2022
med en tanke om att pandemin kommer att fortgå för att kunna möte de nya utmaningar som
kåren ställts inför.
Två faktorer skiljer denna verksamhetsplan från tidigare. Den första är att verksamhetsplanen
uppmanas att revideras så fort den känns obsolet under kommande verksamhetsår, förändras
situationen i samhället eller om ändrade rekommendationer ges bör även Studentkåren i Borås
förändra planen för verksamheten i den mån den tillåts att göra så. Den andra faktorn är att
denna verksamhetsplan inte delar upp organisationens verksamhets i två delar, på kårstyrelseoch sektionsnivå, utan beskriver planen för kommande års verksamhets som en helhet så två av
tre sektioner i dagsläget inte ser ut att starta upp till kommande verksamhetsår.
Verksamhetsplanen är uppdelar efter organisationens fyra arbetsområden: organisation,
utbildning, studietid och studieliv.

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.
En hållbar studentkår över tid
Det kanske viktigaste arbetet under året kommer att vara att arbeta fram och bygga en hållbar
studentkår över tid. Detta innebär att hitta en fungerande organisatorisk struktur för hela
organisationen (utskott, kommittéer, sektioner, styrelse m.m.) och ett fortsatt arbete med
dokumentsöversikten av kårens styrande dokument.
Nå ut till studenterna
I en tid av distanserad kommunikation är det av vikt att studentkåren ska fortsätta arbeta för att
nå ut till alla studenter, både för att samla in information men även för att nu ut med
information till både medlemmar och den större studentgruppen. Studentkåren i Borås behöver
bli bättre på att hitta kommunikationsvägar även i en tid av distans. Det behöver bli mer
attraktivt att interagera med studentkåren.
Fortsätta utveckla samarbetet Studentstad Borås
Samarbetet mellan studentkåren, högskolan, staden och näringslivet behöver utvecklas vidare
för att kunna fortsätta arbetet med att verka för att Borås blir till en ännu bättre studentstad.
Året efter utmärkelsen som Årets studentstad behöver detta arbete fortskrida för att inte tappa
momentum framåt. Studentkåren behöver även se över arbetssättet kring denna fråga för att
bredda studentdeltagandet.
Representation
Studentkåren behöver kontinuerligt arbeta med att hitta representanter till poster inom
organisationen.
God framförhållning
Studentkåren behöver bli bättre på att planera i förtid då många idéer faller bort på grund av
tidsbrist.
Utveckla relationen till högskolan
Studentkåren bör fortsätta att utveckla relationen till och samarbetet med högskolan. Genom
att verka för gemensamma mål och med gemensamma krafter hjälpa varandra gynnas både
högskolan och kåren, och i förlängningen även studenterna.

Utbildning
Studentinflytande
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.

Avtal för studentinflytande
Studentkåren ska sträva efter att på bästa sätt uppfylla avtalet med högskolan gällande
studentinflytande, helst genom urval. Under året kommer studentkåren behöva fatta beslut
huruvida vi ska ansöka om att bli studentkår vid Högskolan i Borås under ytterligare en treårs
period.

Utbildning för studentrepresentanter
Studentkåren ska arbeta för att hitta fungerande former av kontinuerlig fortbildning för
studentrepresentanter genom att bidra med rätt verktyg för deras uppdrag.
Former för återrapportering
Studentkåren behöver hitta former för hur studentrepresentanter kan återrapportera till
Studentkåren i Borås.

Åsikter om utbildning
Studentkåren behöver konkretisera en åsikt om vad som är viktigt gällande utbildning och
samtidigt föra in åsikterna i relevanta dokument.

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.
Attraktiv studentstad
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.
STARK-dagen
Studentkåren ska fortsätta vara en del av arbetet och genomförandet av STARK-dagen.
Lokaler
Studentkåren behöver göra en översyn av vilka lokaler som finns idag, vilken verksamhet som
bedrivs och vad som behövs i framtiden. Detta kommer sedan behövas lyftas på olika nivåer med
flera olika aktörer.
Aktiviteter
Aktiviteter kopplat till studenternas studietid är ofta uppskattade och ger ett mervärde under
studietiden. Det kan exempelvis handla om branschträffar och övriga aktiviteter så som
fashionweek, bokmässa, föreläsningar, mingel m.m.

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.

Ett varierat studentliv
Studentkåren bör fortsätta att uppmuntra till ett mer varierat studentliv. Studentkåren behöver
också få en helhetsbild av studenternas upplevelser av studentlivet i Borås.

Campusföreningar
Campusföreningarna är en del av studentlivet i Borås. Därför behöver studentkåren fortsätta att
samordna och stötta föreningarna i dess fortsatta utveckling.

Hälsofrämjande
Studentkåren bör fortsätta arbetet med att skapa hälsofrämjande aktiviteter, fördelaktigt i
samarbete med högskolan.

