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INLEDNING
Studentkåren i Sundsvall (SKS) ska verka för alla studenter som bedriver sin utbildning till största del på
Mittuniversitet i Sundsvall. Det högst beslutande organet är Kårmötet (Årsmötet), där alla medlemmar har
möjlighet att närvara och göra sin röst hörd samt besluta om på vilket sätt Studentkåren ska bedriva sin
verksamhet.
Studentkåren i Sundsvall har i princip tre övergripande uppgifter; en med inriktning mot hur utbildningen
bedrivs på Mittuniversitetet, en annan med inriktning på studenternas studiesociala situation och en tredje
som går ut på att hjälpa studenterna med allt möjligt, vad det nu än må vara som inte går emot SKS policys
eller åsiktsdokument.
Utbildningsfrågan bedrivs främst genom att presidiet representerar studenterna och deras åsikter i de olika
beslutande- och beredande organen inom Mittuniversitetet. Det studiesociala bedrivs främst genom ett gott
samarbete mellan Mitthem och Sundsvalls kommun men också mycket genom att SKS vet vad studenterna
anser behöver belysas. Det sista kan göras genom att SKS antingen förlitar sig på att studenterna själva
uppsöker kontakt med Studentkåren, eller genom att SKS söker upp studenterna och frågar vad de anser kan
göras bättre. SKS samarbetar även med de studentföreningar som finns vid Campus Sundsvall. Det som
redovisas i den här verksamhetsplanen är dels vilka studentpolitiska frågor som ska stå högt på agendan under
verksamhetsåret 2018, dels vilka andra viktiga frågor som SKS avser bedriva. Det är nämligen så att ett gott
resultat i de studentpolitiska frågorna i viss utsträckning är en konsekvens av hur SKS som organisation (och
det omgivande studentsamhället) mår.
Verksamhetsplanen är främst att betrakta som en arbetsbeskrivning för SKS förtroendevalda, i första hand
presidiet och SKS styrelse.

INSIKT OCH TRANSPARENS
Ett återkommande problem genom åren är att många studenter inte ser vad SKS gör, eller vet vilka funktioner
kåren fyller. Att studenter inte vet vad kåren gör kan vara en anledning till att inte vara medlem. Sociala
medier är ett effektivt sätt att nå fram till en stor del av studentpopulationen. Genom att regelbundet
uppdatera sociala medier om vad SKS gör och arbetar med blir kåren mer transparent och studenterna får en
större inblick i kårens arbete och verksamhet. En mer transparent kår kan öka antalet medlemmar och i sin tur
resultera i en starkare kår och större studentinflytande.
Det är inte bara på sociala medier som Studentkåren behöver synas, utan även i olika sammanhang på campus.
Genom att SKS deltar på sektionsmöten och föreningsmöten ger det medlemmarna chansen att ställa frågor,
SKS kan själv informera föreningarna utan att gå genom utskott och det kan dessutom stärka relationen samt
minska avståndet mellan kåren och studenten.
En annan viktig aspekt vad gäller studentinflytande är starka sektioner. Genom att erbjuda utbildningar till
sektionernas olika poster, kursrepresentanter och andra studentrepresentanter kan studenterna få verktyg att
utveckla sina sektioner samt vara en stor påverkan i frågor som rör det specifika programmet.
MÅL
• Ha minst 1000 följare på Instagram och 2500 följare på Facebook
• Ha minst 700 medlemmar under 2018
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• Delta på 1 sektionsmöte och termin
• Hålla 1 utbildning/termin för studentrepresentanter, kursrepresentanter samt olika sektionsposter.
• ständigt ska utvärdera, utveckla och upprätthålla samarbetet och relationerna med sektionerna.
• ska utveckla rutiner för att ge alla aktiva en grundläggande kunskap om SKS verksamhet.

SEKTIONER
SKS har sett en välkomnad nyhet: Sektioner. En sektion är ett utskott till SKS som ersätter organisationsformen
linjeförening. Genom att bli en sektion så avlastas linjeföreningen administrativt, då medlemsmöten,
redovisning och medlemsregister inte längre behöver administreras av linjeföreningen själv. I skrivande stund
befinner vi oss verkligen i uppstartsgroparna! Vi har detta kalenderår kunnat välkomna SUS, Emboli och
Internationella som sektioner. Parallellt med detta så pågår ett förstärkningsarbete hos SKS för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för studenter och föreningslivet.

OMORGANISERING – UTSKOTTSBASERAD VERKSAMHET
SKS har den gångna terminen berett och denna termin övergått i en ny typ av organisationsstruktur. Syftet
med denna är att öka sommarbetet med SKS och dess sektioner och de fristående linjeföreningarna.
Genom Ledningsutskottet och dess dotterutskott; eventutskott, karriärutskott, utbildningsutskott och
skyddsombudsutskottet så förväntas SKS arbete stärkas avsevärt samtidigt som individens möjlighet att både
påverka och bli hjälp säkras upp. Detta kommer även stärka samarbetet mellan SKS och föreningarna.
Genom sina representanter i ovan nämnda utskott så får samarbetsföreningarna och sektionerna en direkt
möjlighet att påverka SKS arbete och utveckling. Varje utskott representerar ett högt prioriterat område för
Studentkåren i Sundsvall och varje utskott kommer få en reell möjlighet att påverka det verksamhetsområdet.
Då verksamhetsområdets budget läggs av de individuella utskotten och godkänns av Ledningsutskottet (som
utgörs av ordförande från varje linjeförening + sektion) så kommer både medel och muskler att avsättas för att
belöna engagemang.
Men med detta ökade samarbete och inflytande så kommer även kraven på samarbetsparten att öka. En
central aspekt är att bara medlemmar i Studentkåren i Sundsvall har rätt att besluta om Studentkåren i
Sundsvalls verksamhet och utveckling.
MEDLEMSSKAPSKRAV
Det äldsta dokument som funnits från Studentkåren i Sundsvall som reglerar krav på medlemskap för
förtroendeuppdrag dateras från 2007. Alla typer av uppdrag under Studentkåren i Sundsvall förutsätter
således ett medlemskap. Dock så har detta inte efterlevts de senaste åren. Att få ta del av fördelarna av ett
medlemskap, utan att faktiskt behöva vara medlem, borde vara en av anledningarna till den låga
återanslutningsgraden.
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Detta kan i förlängningen ha förödande konsekvenser för Studentkåren i Sundsvall och av samma anledning är
förödande för studenten – medlem eller ej. Av den anledningen kommer kraven öka på anslutning för att man
ska få ta del av fördelarna av medlemskapet.
Parallellt med detta så jobbar Studentkåren i Sundsvall aktivt med att förenkla processen att bli medlem,
genom förbättrad struktur och digitala möjligheter för ett medlemskap. Kort och gott: Det ska vara så enkelt
som möjligt att bli medlem.

INVENTARIER
När SKS inventerade sina förråd detta verksamhetsår så uppmärksammades en sak: SKS äger inga inventarier.
Historiskt har SKS hyrt utrustning vid behov och köpt engångsartiklar vid event. Detta kan ses som finansiellt
fördelaktigt, då man inte betalar för mer än vad man har behov av. Dock är en nackdel att skapandet av event
blir mycket omständligare och spontanitet blir nästintill omöjlig.
SKS styrelse har beslutat att öka andelen inventarier för att skapa möjlighet till fler event av högre kvalité!
Vissa av dessa inventarier kommer förvaltas uteslutande av SKS och dess sektioner, men andra kommer göras
tillgängliga för våra samarbetspartners.

KOMMITTÉN
Att SKS presidiet ska planera och genomföra Insparken är ohållbart. Som ett steg mot målet att fokusera och
effektivisera verksamheten så har SKS valt att delegera planerandet och genomförandet av Insparken till en
gruppering vid namn Kommittén. Gruppen består utav två Generaler från varje linjeförening och sektion, två
General-majorer som utses av SKS styrelse samt en General-Inspektör som utgörs av en ledamot ur SKS
styrelse.
Denne grupp leds av en ledamot ur SKS styrelse vars funktion är reguljära avstämningsmöten. Under denne
svarar två personer utsedda av SKS styrelse som kan anses ha kompetens inom området. En av dessa ansvarar
för den administrativa delen: planering, scheman, inköp osv. Den andre ansvarar för planerandet av sociala
aspekten: event, linjeföreningar och sektioner, sittning etc.
Kommitténs ansvarsområde är även löpande över terminen och inbegriper i korthet: planering,
genomförande, utvärdering och rekrytering.

STADGEREVIDERING
I november upptäckte SKS att de styrdokument, policys och stadgar som SKS utgått ifrån i sin verksamhet ej
godkänts av dess medlemmar. Till följd av detta påbörjades ett revideringsprojekt av ovan nämnda, då vissa av
dessa daterade tillbaka till 2007. Som en följd av detta så har mycket av SKS verksamhet inte varit förenligt
med SKS stadga. Arbetet har påbörjats och kommer fortgå under 2018 för att aktualisera dessa styrdokument.
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40-ÅRS JUBILEUM
Detta verksamhetsår firar SKS 40 år. Detta ska givetvis markeras! I skrivande stund är planen att jubileet också
ska markera återinvigningen av Studentens Dag! På det sätt som Avslutningshögtiden markerar studentens
avslut från akademin så är det tänkt att Kårens Dag ska markerar studenternas avslutet till studielivet!

STUDENTKULTUREN
SKS styrelse har tyvärr konstaterat att studentkulturen har gått åt fel riktning, sett över en flerårsperiod.
Kulturen med volontärsarbete tog ett hårt slag av flytten från Köpmangatan och vissa långlivade traditioner
verkar gått förlorade.
För att motverka detta så har SKS gått in med olika satsningar för att stimulera incitamentet att ställa upp!
Detta har skett bland annat via investeringar i Tackfesten, Bikupan, NationsCompagniet för att inte nämna
tygmärken. Detta syftar till att göra det roligare och enklare att skapa event och berika det studiesociala. Dessa
satsningar kommer fortsätta genom vidare investeringar och satsningar.

BOSTADSFRÅGAN
Att vara campusstudent eller distansstudent ska inte innebära ekonomisk ojämlikhet. Dock är så fallet idag. Att
lösa boendefrågan för en distansstudent innebär en ökad ekonomisk belastning. I nuläget är den enda
praktiska lösning för dessa studenter hotell eller vandrarhem – båda är ekonomiskt belastande.
Som ett steg för att avlasta dessa studenter och underlätta den rådande bostadsproblematiken generellt så är
det SKS avsikt att ingå ett samarbete med Nätuniversitetet och Sundsvalls Kommun. Detta samarbete kretsar
kring en portal för uthyrning av bostäder. Detta kan vara allt från rum till hus. Både Kommunen och
Universitetet ser gärna att det är SKS som står för driften och marknadsföring av portalen. Detta kommer
resultera i en projektanställning finansierad av Kommunen eller Universitetet.

ANSTÄLLNING
SKS har för ambition att anställa ytterligare en person. Denna persons anställning är tänkt att utgöra de
resterande procenten för den person som anställs för Bostadsprotalen. I skrivande stund finns det ett stort
antal tankar och idéer om vad denne anställda person ska ha som huvudarbetssyssla. En rådande plan är
samfinansiering med externa företag för endera ett bredare bostadsansvar eller näringslivskontakt, utöver
vissa administrativa sysslor som tjänas av långsiktighet och kontinuitet.
En dyr läxa för SKS är att information svårligen överförs från ett presidium till ett annat. En anställd person
stärker att information inte förloras över tid och garanterar en viss kompetensnivå och ett förlängt kårminne.

HEMSIDA
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SKS hemsida har med åren blivit mer och mer svårhanterlig på grund av att personer med varierande kunskap
har gjort olika sorters lösningar när en funktion ska läggas till eller ändras på. Detta gör att det i dagsläget kan
vara svårt att göra vissa saker på hemsidan om man inte har mycket kunskap i kodning. För att hemsidan ska
bli smidig att jobba med krävs en större renovering eller att en ny hemsida byggs.
I nuläget diskuteras två lösningar på ovanstående problem. Ena är lanseringen av en helt ny hemsida,
utvecklad och kontinuerligt administrerad av en extern aktör. Den andra lösningen är att migrera vissa viktiga
aspekter från den nuvarande sidan till medlemsportalen, en annan sida som levereras från Agera Medlem –
leverantören av medlemshantering. Detta förutsätter att medlemsportalen är flexibel nog i utformning att
möta våra behov.

SKYDDSOMBUD
Att ha ett skyddsombud för studenter är en viktig fråga. Det måste finnas en tydlig roll att söka, och en
medvetenhet kring, ifall en student upplever problem med sin studiemiljö – vare sig den är psykisk eller fysisk.
I detta arbete har SKS redan kommit långt. Ett huvudskyddsombud har utsetts och dialog med universitetet
har inletts. Varje linjeförening har i uppdrag att nominera ett eget skyddsombud, som tillsammans med
huvudskyddsombudet kommer föra kontinuerlig dialog med Mittuniversitetet.
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