VERKSAMHETSPLAN 2012/2013

Fokusområden

Utbildningsbevakning
SHV:s huvudsakliga uppgift är att bedriva utbildningsbevakning gentemot och medverka i
utvecklingen av utbildningar på Högskolan Väst. Vi har under året ökat graden av
studentkårsrepresentanter och i största möjliga mån hjälpt och stöttat de studenter som vänt sig till oss
med problem gällande detta område. Dock finns det självfallet fortfarande vissa brister och därför
måste vi fortsätta arbetet för att bli en ännu starkare part.
Förbättringsområden som finns rör framförallt kontinuitet, tillgänglighet och återkoppling. Det är av
stor vikt att man över tid kan finna eventuella mönster i det studierelaterade problem som dyker upp,
att man på ett enkelt sätt kan identifiera vem man kan vända sig till för att föra fram sin åsikt och att
det längs vägen finns möjlighet att lyfta generella åsikter och problem.
Med detta som bas har två områden identifierats för SHV att arbeta med under året:
-

SHV ska under året se över och arbeta fram ett rättssäkert system för att bokföra de
studierelaterade problem som framförs till oss. Det är viktigt att man inte bryter mot sekretess
eller hänger ut någon samtidigt det är viktigt att kunna gå tillbaka för att identifiera eventuella
mönster och kunna påvisa vår faktiska nytta.

-

SHV ska skapa en trygghet kring och en säkerhet i att vara studentkårsrepresentant. Under året
ska ett övergripande råd för studentrepresentanter implementeras och träffas två gånger per
termin. Här ska man kunna lyfta generella problem, diskutera sin roll och få stöttning. Detta
blir också ett naturligt sätt att få återkoppling kring hur läget ser och ett bra sätt att identifiera
vilken typ av information och kunskap som studentkårsrepresentanterna behöver få till sig för
att kunna uppfylla sitt uppdrag på ett bra sätt.

Rekrytering
SHV har sen kårobligatoriets fall fått uppleva ett sjunkande medlemstal vilket bidragit till stora
förändringar i vårt arbetssätt. Med en låg medlemsgrad är det svårt att bedriva den verksamhet vi vill
fullt ut och på ett bra sätt. För att motverka att medlemstalet fortsätter sjunka är det viktigt att erkänna
detta område som en del av verksamheten och under året lägga fokus på detta.
SHV har idag en bred verksamhet med olika aktiviteter gentemot olika målgrupper, men det finns
fortfarande mer att göra. Bredden i sig gör sig inte utan vetskap om den. Studenterna måste få reda på
vad vi gjort, gör och ämnar göra, de måste också ges möjlighet till återkoppling med synpunkter och
eventuella klagomål.
Vidare är det viktigt med en medvetenhet kring vad studenterna söker, genom hela organisationen.
Utskotten ska därför uppmuntras till att ha olika typer av evenemang så att alla studenters intresse
tillgodoses, målsättningen ska vara att ha en hög aktivitets grad till en god kvalitet. Det bör även
tillhandahållas verktyg för att genomföra evenemang och aktiviteter för såväl studenter som
medlemmar. SHV bör inte vara rädd för att vara exklusiv gentemot våra medlemmar då det är de vi
värnar om först och främst i detta avseende.
Med detta som bas har tre områden identifierats för SHV att arbeta med under året:
-

Vid höstens terminsstart ska två veckors Inslussning genomföras i samarbete med Högskolan
Väst och Trollhättans Stad. Detta med avsikt att välkomna de nya studenterna till studieorten.
Under Inslussningen 2012 skall fokus ligga på rekrytering och en bredare utbildning utav
faddrar i den andan. Hela SHV:s verksamhet ska framföras tydligt redan under dessa två
veckor med målsättningen att visa på en bred organisation för alla. Även under vårens
terminsstart ska en Inslussning genomföras i samma anda, denna under en veckas tid under
projektnamnet Mini-Inslussning.

-

Under året ska SHV se över sina kommunikationskanaler. Det ska finnas en kontinuitet kring
hur, vad och när vi kommunicerar och marknadsför oss. Målsättningen är att alla studenter ska
se oss som en naturlig och viktigt del av studielivet, med en vetskap om vad vi faktiskt
genomför.

-

SHV ska under verksamhetsåret se över och sammanställa vilka som har student- och
kårrabatter i närområdet samt se över vilken typ av rabatter som studenterna efterfrågar.
Ambitionen ska vara att samtliga aktörer med studentrabatt även ska ha en kårrabatt samt att
dessa ska öka till antal och bredd. Detta då ekonomi är en central del för de flesta studenterna
och en undersökning från vårterminen 2011 visar att detta är något studenterna efterfrågar.

Organisation
Under verksamhetsåret har SHV påbörjat en del arbete angående att utveckla organisationen inom
olika delar - dels en omorganisation av fullmäktige samt ett påbörjat arbete med en
”doktorandkommitté”. För att det arbetet ska fortsätta att utvecklas och implementeras på ett bra sätt
vill vi föra det vidare in i nästa verksamhetsår.
Vidare är det viktigt att arbeta med att ytterligare möjliggöra för medlemmarnas inkludering och
medbestämmande i arbetet som rör verksamheten i stort. Medlemmarnas första kontakt med
studentkåren är oftast genom utskotten, detta blir en naturlig väg in och det är därför viktigt att det
finns en välkomnande känsla och gemenskap i dessa. SHV är en organisation med stort potential och
en relativt hög procent aktiva bland våra medlemmar, dock är vi fortfarande inte en jättestor
organisation och därför blir det viktigare med samarbeten inom organisationen.
Med anledning av detta har SHV identifierat ett område att arbeta med under året:
-

Under verksamhetsåret ska arbetet med en ”doktorandkommitté” byggas vidare på. Fyra
träffar ska ordnas och till VårFUM II ska ett förslag på vad för plats, rättigheter och
skyldigheter dessa har i organisationen.

-

Under verksamhetsåret ska SHV arbeta för att ytterligare möjliggöra för utskottens
inkludering i frågor som rör verksamheten i stort. Tätare samarbeten och sammanhållning
utskotten sinsemellan, och med kårstyrelsen, ska uppmuntras och möjliggöras genom nya
rutiner och gemensamma aktiviteter.

Löpande verksamhet
SFS
Under perioden ska Studentkåren bibehålla kontakten med SFS kontaktpersoner, presidie, styrelse och
kansli, samt vara delaktig i SFS lokala påverkansarbete.
Samverkande Studenter
Delta på så många som möjligt av grupperingens påverkans och nätverksträffar samt främja intresset
för att engagera sig i grupperings arbete bland våra aktiva medlemmar.
Trollhättan som studentstad
Representanter för Studentkåren ska sitta med i de grupper som har till uppgift att utveckla
Trollhättan som studentstad.

Drivhuset
Aktivt delta på Drivhuset Västs styrelsemöten och arbeta för att utveckla verksamheten i enlighet med
studenternas intressen.
Övriga samarbeten
Arbetet med samarbetspartners skall fortsätta med syfte att förlänga de avtal som finns samt finna nya
strategiska partners. Dessa ska kunna bidra till studentkårens verksamhet. Man ska även sträva efter att
vara ett komplement till och stötta Högskolans AIL profil i dessa samarbeten.
Ansvarsfulla arrangemang
Under perioden ska SHV se till så att alla studenter som arbetar i kårhuset har den utbildning som vi
anser som nödvändig arbeta. Samt arbeta för att samtliga verksamma individer på DeCore är
medvetna om innehållet i alkoholpolicyn och se till att den respekteras av verksamma medlemmar.
Alkoholpolicyn bör även diskuteras och revideras vid behov.
Studentkåren skall även nätverka med andra kårer om hur evenemang i kårhuset är strukturerade och
vilken utbildning som krävs.
Kårhuset
Drift och underhåll av lokalerna ska bedrivas i sådan utsträckning att lokalerna håller sådant skick att
den verksamhet vi bedriver idag ska kunna fortsätta på ett tillfredsställande sätt. Kårhusgruppen ska
hålla regelbundna möten med målet att kartlägga vad medlemmarna vill åtgärda. Sammarbeten mellan
utskotten bör vara en del av det ständiga förbättringsarbetet.
Studentvardags (Boende, försäkringar, ekonomi)
Kårstyrelse och kansli skall hålla sig uppdaterade för att kunna informera och svara på frågor när
studenter kommer till oss i studentvardagsfrågor.
Hälsa/Studenthälsa
Studentkåren skall informera om att studenthälsan finns, och förmedla kontakten mellan studenterna
och utsedd part.
Studentrepresentanter
Utse representanter till samtliga råd och nämnder vid Högskolan Väst.
Studierelaterade problem
I största möjliga mån hjälpa studenterna med de studierelaterade problem som kan tänkas uppstå.

