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Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet behörigen utlysts
Fastställande av dagordning
Styrelsen informerar om innevarande verksamhetsår
Förslag till verksamhet och budget
Val av styrelseordförande
Val av vice ordförande
Val av sekreterare
Fastställande av antal ordinarie ledamöter
Val av ordinarie ledamöter
Fastställande av antal suppleanter
Val av suppleanter
Behandling av propositioner
Behandling av motioner
Fastställa tidpunkt för konstituerande möte
Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse VästEko 08/09
Det gångna verksamhetsåret kan delas in i två perioder då stora delar av styrelsen byttes ut och utökades under ett extrainsatt årsmöte strax efter introduktionsperioden på skolan.
Under verksamhetsperioden (2008-07-01 till 2008-10-01) har styrelsen haft tre delmål:
Planera och genomföra nollning (inspark) av ”utskottets studenter”.
Hitta faddrar som finns representerade under nollningens aktiviteter.
Arbeta för att knyta nya kontakter och medlemmar till VästEkos styrelse.

-

Planeringen och genomförandet av nollningen får i det stora hela anses som lyckad såväl i det avseendet att vi hade ett gott samarbete med andra utskott som att vi ställde upp med faddrar i den utsträckning som krävdes. Ett större antal faddrar hade dock varit önskvärt då belastningen på de faddrar som fanns blev relativt hög.
Vi anser även att vi under denna period lyckats med att stärka kontaken med såväl andra utskott som
nya studenter. Antalet styrelsemedlemmar ökade från 6 till 15 vilket får betraktas som mer än godkänt.
Den andra perioden, efter det extrainsatta årsmötet, har mycket vikt lagts på att bygga en stabil
grund inom utskottet med syfte att få igång en verksamhet som i större utsträckning stämmer överens med de uppgifter som förväntas utav ett programutskott under Studentkåren vid Högskolan
Väst.
Under resterande verksamhetsperiod (2008-10-01 till 2009-04-15) har styrelsen arbetat utefter en
betydligt mer omfattande verksamhetsplan som kan sammanfattas i följande punkter:
Öka antalet aktiva medlemmar och knyta personer från skolans klasser med god kompetens
och gnista till oss.
Synliggöra utskottet och dess verksamhet gentemot studenterna.
Upprätthålla och bredda medverkan i skolans och studentkårens råd .
Delta på utbildningar samt arrangera pluggdagar.
Vara delaktiga i det övergripande arbetet med nollningen samt planera egna aktiviteter och
hitta faddrar.
Planera en pub/sittning samt andra aktiviteter under skolåret.

-

Arbetet med att utveckla våra arbetsbeskrivningar för styrelseposter och arbetsgrupper har tyvärr
inte blivit prioriterat under den gångna perioden. Vi anser dock att arbetet med att öka aktiviteten
bland våra medlemmar har varit lyckosamt och att den jämna representation från de program som
faller under vårt ansvar har efterlevts i enighet med den ambition som sattes upp. Styrelsemöten har
som planerat, med några få undantag, hållits varannan vecka. För att synliggöra utskottet har vi under verksamhetsperioden: tagit fram en ny grafisk profil med tillhörande logotyp, beställt in profilkläder i form av pikétröjor till styrelsen samt ökat antalet studenter som bär overaller med utskottets
mörkblåa färg. Arbetet med att ta fram en webbplats för utskottet har inletts med ännu inte färdigställts.
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Utskottet har under perioden varit representerade på Ordföranderådet, Utbildningsbevakningsrådet
och det Studiesociala rådet. På grund av diverse avhopp från styrelsemedlemmar har dock inte den,
enligt de interna styrdokumentens, rätte representanten alltid varit den som deltagit. Tillsättandet av
representanter i högskolans råd och nämnder har inte kunnat genomföras på ett önskvärt sätt,
mycket på grund av att detta arbete hamnade i osynk med kårstyrelsens i och med det extrainsatta
årsmötet. Flera av styrelsens medlemmar har deltagit på den så kallade ”KANON-utbildningen” som
studentkåren höll i amarbete med myndigheterna, en representant deltog även på ”Prime for life”.
Ett arbete för att genomföra pluggdagar startades upp, tyvärr utan att ge några konkreta resultat.
Styrelsen har funnits representerad i nollningskommitténs arbete även om detta inte skett i den form
som vi hoppats. Arbetet med att planera egna aktiviteter samt hitta faddrar har inletts så smått men
kommer att bli betydligt mer prioriterat inom en snar framtid. Arbetsformen med en aktivitetsgrupp
som planerar aktiviteter i utskottets namn har gett blandade resultat, dock har en sittning anordnats
som planenligt har stärkt utskottets ekonomi. Ingen deltävling i arrangemanget ”SM i ekonomi” hölls,
detta på grund av tidsbrist hos styrelsen vilket ledde till att beslut togs om att ett genomförande var
realistiskt omöjligt.
På det hela sammantaget så anser sig styrelsen på ett tillfredställande sätt levt upp till de målsättningar och efterlevt de riktlinjer som fastställdes i verksamhetsplanen av årsmötet.

VästEkos styrelse

Marcus Pallvid, Ordförande

Fredrik Olsson, Vice ordförande

Adam Jigfelt, Sekreterare

Asif Abbas, Ekonomiansvarig

Katarina Johansson, Ledamot

Fredrik Eres, Ledamot

Sofia Petersson, Ledamot

Sara Ward, Ledamot

Patrik Andersson, Ledamot
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Verksamhetsplan VästEko 09/10
Arbetet under verksamhetsåret 09/10 skall koncentreras på att:
-

aktivt delta i arbetet kring omstruktureringen av Studentkåren vid Högskolan Väst.
öka antalet medlemmar och aktiva i styrelsen, särskilt från de senaste årskullarna.
förbättra och strukturera informationen/kommunikationen inom utskottet och ut till studenterna, kårstyrelsen och de andra aktiva utskotten.
planera och medverka under inslussningsveckorna(introduktionen) av skolans studenter.

-

Utskottets framtida roll inom studentkåren
Den stundande omstrukturering som väntar Studentkåren vid Högskolan Väst till följd av det sannolika avskaffandet av kårobligatoriet är av yttersta intresse för utskottet och är därför en fråga som bör
prioriteras därefter. För att kunna upprätthålla en seriös profil och kunna bygga vidare på de grunder
som lagts är det därför viktigt att aktivt delta påverkansprocessen i denna omstrukturering.
VästEko skall:
-

ta tillvara på de möjligheter som erbjuds att diskutera och påverka utvecklingen av den nya
strukturen inom studentkåren.

-

arbeta för att den utveckling som sker i så liten omfattning som möjligt inskränker på utskottets möjlighet att bedriva den verksamhet som önskas.

-

verka för att programutskott fortsatt ska ges möjlighet till stor insyn och påverkansmöjlighet i
frågor som rör utbildningsbevakning.

Styrelsen
Styrelsen kommer vara sammansatt på samma sätt som tidigare, där vi är indelade i arbetsområden/arbetsgrupper för att i bästa mån kunna fylla den efterfrågan och de behov som våra studenter
har. Hur detta är tänkt finns dokumenterat i styrdokumentet ”Styrelsens ansvars- och arbetsuppgifter”, se bilaga. Förändringar kring detta kan komma att ske under kommande omstrukturering av
Studentkåren vid Högskolan Väst.
Det främsta målet under året är att öka antalet aktiva medlemmar och knyta personer från skolans
klasser med god kompetens och gnista till oss. Detta för att hålla utskottet levande och fortsatt utvecklas i rätt riktning.
VästEko skall:
-

verka för att öka antalet aktiva medlemmar inom utskottet, samt sträva efter en jämn representation av samtliga program som faller under utskottet.

-

under året arbeta med att i enighet med studentkårens omorganisering ta fram och/eller utveckla befintliga dokument som specificerar styrelseposterna och arbetsgruppernas ansvarsområden och ansvarsuppgifter.
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verka för att ha styrelsemöten varannan vecka, med undantag för längre skoluppehåll samt
studierelaterade aktiviteter.

-

Varumärket VästEko
Att öka utskottets synlighet skall vara ett av styrelsens främsta mål, då detta är ett indirekt krav för
utskottets framtida existens.
VästEko skall:
-

ta fram former för samt genomföra informationsträffar för aktuella klasser och program
minst en gång per termin.

-

ta fram och driva en fungerande webbplats.

-

verka för att ta fram profilkläder, för såväl utskottet som klasserna som faller under det
samma.

-

verka för att fler studenter tar del av ”overallkulturen” genom att främja denna på ett sätt
som överensstämmer med den rådande uppfattningen inom studentkåren.

Information
Styrelsen skall fortsätta medverka i studentkårens och skolans råd för att upprätthålla det kontaktnät
samt den kommunikation som finns i dagsläget. Styrelsen skall också arbeta för att bredda detta så
att fler nyckelpersoner inom diverse organ skall kunnas knytas till utskottet.
VästEko skall:
-

finnas representerat på Ordföranderådet.

-

finnas representerat på Utbildningsrådet.

-

finnas representerat på det Studiesociala rådet.

-

verka för att hitta representanter till nämnder och råd inom Högskolan.

-

verka för att godkänna alla förslag på representanter i programråd för program som faller
under utskottet innan de fastställs av KS.
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Inslussning (introduktionsveckorna)
Inslussningen erbjuder den enskilt bästa möjligheten att marknadsföra utskottet och dess verksamhet samt få upp studenternas intresse för att aktivt delta i densamma. Det är därför av stor vikt att
lägga mycket kraft på arbetet kring denna.
VästEko skall:
-

aktivt delta i utformningen, planeringen och genomförandet av ”Inslussningen”.

-

bilda ett mindre råd vars huvudaktivitet blir att planera nollningsaktiviteter. Styrelsen skall
även verka för att detta råd skall finnas representerat i Slussningskommittén.

Studiesociala aktiviteter
För att öka sammanhållningen mellan studenterna samt få ruljans på utskottets ekonomi skall utskottet planera minst en pub/sittning under skolåret. Överskottet som kommer in från dessa aktiviteter är främst ämnade för nästkommande års nollning. För att på ett bättre sätt kunna förbättra den
studiesociala situationen för så stora grupper av den berörda studentpopulationen på högskolan som
möjligt får vikten av mångfald i denna typ av aktiviteter inte heller glömmas bort.
VästEko skall:
-

verka för att genomföra en deltävling för skolans studenter samt skicka representanter till
”SM i Ekonomi”.

-

verka för att genomföra minst en pub/sittning för skolans ekonomi- och IPPE-elever.

-

verka för att fortsatt driva en ”aktivitetsgrupp” vars huvuduppgift blir att planera aktiviteter i
utskottets namn.

-

verka för att ta del av utbildningar som ges av högskola/studentkår/myndighet för att öka
kompetensen inom styrelsen och dess aktiva medlemmar.

-

verka för att genomföra ”pluggdagar” för studenterna.

Ekonomi
Målsättningen för det kommande verksamhetsåret är att skaffa delegerat ekonomiskt självstyre och
ansvar, detta för att på ett friare sätt kunna hantera utskottets ekonomiska tillgångar.
VästEko skall:
verka för att uppfylla de kriterier som krävs för att få delegerat ekonomiskt ansvar samt ansöka om detta på HöstFUM I.

-
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Budget – verksamhetsår 2009
Här presenteras budgeten för kommande verksamhetsår, notera att den är baserad på föregående
verksamhetsår och inte förankrar sig i omstruktureringen av studentkåren vid Högskolan. Detta då vi
i dagsläget inte är medvetna om hur omfattande den förändringen kommer att bli.
Budgeten är dessutom, längre ner, uppdelad på ett sådant sätt den innefattar de fasta händelser som
utskottet skall genomföra under kommande verksamhets år, de kostnader och intäkter som tas med
har baserats efter försiktighetsprincipen.

Intäkter
Entréintäkter
Försäljning

+ 13,600 kr
+ 11,500 kr
Summa intäkter:

+ 25,100 kr

Summa kostnader:

- 24 700 kr

Årets resultat:

+ 400 kr

Kostnader
Alkohol/dryck
Mat
Märken
Tryck och diverse mat.
Webb
Diverse

Marcus Pallvid, Ordförande

9

- 8,000 kr
- 6,000 kr
- 1,000 kr
- 1,000 kr
- 2,000 kr
- 6,700 kr

Asif Abbas, Ekonomiansvarig

Specificering av budget – verksamhetsår 2009
Inslussningen (introduktionsveckorna)
Pub
Intäkter
Entréintäkter (80x20): +1600 kr
Försäljning (80x25x2): +4000 kr

Summa intäkter:

+5600 kr

Summa kostnader:
Resultat:

-4000 kr
+1600 kr

Summa intäkter:

±0 kr

Summa kostnader:
Resultat:

- 700 kr
- 700 kr

Summa intäkter:

+9000 kr

Summa kostnader:
Resultat:

- 7000 kr
+ 2000 kr

Kostnader
Alkohol/dryck (500x4): -2000 kr
Diverse: -2000 kr

Diverse
Intäkter
Kostnader
Diverse: - 700 kr

Sittningar
Höst
Intäkter
Entréintäkter (60x100): +6000 kr
Försäljning (60x25x2): +3000 kr

Kostnader
Mat: -3000 kr
Alkohol/dryck: -3000 kr
Diverse: - 1000 kr

1
0

Vår
Intäkter
Entréintäkter (60x100): +6000 kr
Försäljning (60x25x2): +3000 kr

Summa intäkter:

+9000 kr

Summa kostnader:
Resultat:

- 7000 kr
+ 2000 kr

Summa intäkter:

+1500 kr

Summa kostnader:
Resultat:

- 6000 kr
- 4500 kr

Total summa intäkter:
Total summa kostnader:

+ 25100 kr
- 24700 kr

Slutgiltigt resultat:

+ 400 kr

Kostnader
Mat: -3000 kr
Alkohol/dryck: -3000 kr
Diverse: - 1000 kr

Profilering och diverse
Intäkter
Märkesförsäljning (100x15): + 1500 kr

Kostnader
Märken (100x10): - 1000 kr
Tryck och diverse material: - 1000 kr
Webb: - 2000 kr
Diverse: - 2000 kr

1
1

Dagordning VästEkos konstituerade möte 2009-04-15
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Mötets öppnade
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsperson för motet
Fastställande av dagordning
Konstituering av styrelsen
Avsättningar
Beslutsfrågor
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

