Verksamhetsberättelse 2011/2012
Fokusområden
Organisation
En enkät skickades ut till högskolans doktorander, dock var svarsfrekvensen låg. En första träff har
anordnats där en representant från SHV och ett fåtal doktorander diskuterade vilken roll
doktorandkommittén ska ha.
Fullmäktige
Ordförande har varit på ett studiebesök till Dalarnas studentkår, som använder ett digitaliserat
valsystem till fullmäktige, där valdeltagande går att mäta. Ett förslag presenteras på VårFUM II.
Medlemmar
Under höstterminen var totalt 1327 medlemmar i SHV och under vårterminen var i skrivande stund
1098, vilket inte nådde upp till de satta målen, vilka var 2165 medlemmar under höstterminen samt
1835 medlemmar under vårterminen.
Utbildningsbevakning
SHV har suttit med i diskussioner angående EVA-SYS och svarsfrekvensen i flertalet råd, nämnder
och möten på HV.
Löpande verksamhet
SFS
Ordförande har även varit ordförande för SFS valberedning och därigenom har en kontinuerlig kontakt
med SFS presidium och styrelse. Presidiet deltog på SFS Boot Camp för nya kårpresidier i början av
verksamhetsåret. Ordförande har deltagit på två medlemsmöten och vice ordförande och
näringslivsansvarig har deltagit på ett medlemsmöte vardera. Under våren har ordförande blivit invald
till SFS styrelse för nästkommande verksamhetsår och näringslivsansvarige har blivit invald till SFS
valberedning. Under verksamhetsåret har SHV ansökt om att bli Så-Funkar-Det-Kår, men fått avslag
på ansökan. SHV har även bjudit in SFS till platsbesök angående Så-Funkar-Det, men SFS avböjde
inbjudan.
Samverkande Studenter
SHV har varit representerade på samtliga träffar som grupperingen har arrangerat, samt även
arrangerat årets åsiktsstämma. SHV har under året varit ekonomiskt ansvarig kår, vilket har inneburit
att SHV har haft hand om löpande arbete och budgetarbete.
Trollhättan som studentstad
SHV har under verksamhetsåret varit representerade i såväl styrgrupp som samverkansgrupp. Arbetet
med bostadsgarantin har fortsatt med lyckat resultat. Under våren har SHV varit delaktiga under
arbetet med en enkät som ska delas ut till samtliga studenter under kommande höst. Diskussioner har
även förts med Trollhättans Stad om hur ett eventuellt samarbete kring Inslussningen skulle kunna se
ut.
Drivhuset
SHV har, genom ordförande, varit representerade på Drivhusets styrelsemöten under verksamhetsåret.

Under mini-Inslussningen höll Drivhuset i en lära-känna övning för de nya studenterna. Det har varit
en kontinuerlig kontakt och vardagliga samarbeten.
Ansvarsfulla arrangemang (Ansvarsfull Alkoholservering, KANON, Brandutbildningar)
En KANON-utbildning med ett 70-tal deltagare har genomförts och utbildningen är ett fortsatt lyckat
koncept. Samarbetet med alkoholmyndigheten har under verksamhetsåret fungerat utmärkt såväl kring
kanon som i andra avseenden. SHV har varit representerade på träffen med den regionala
nätverksgruppen ”Ansvarsfull alkoholhantering på studentkåren”. Två representanter från SHV deltog
på en utbildningsdag gällande studenters skadliga beteenden och missbruk anordnat av ALNA och
Västra Götalandsregionen.
Kårhuset
Kårhusgruppen har haft kontinuerliga möten samt anordnat tre städdagar tillsammans med utskotten.
En diskmaskin till har installerats i rangerköket. VästSex och FLINT har köpt in och installerat
högtalare och ljus till DeCore. FLINT har även köpt in plexiglas till DJ-båset. TomtAB har arbetat
med översvämningar i Gasquen. En skylt med SHV:s logga har satts upp vid entrén på innegården.
Utöver de större arbetena har det förts kontinuerligt arbete med att hålla kårhuset i det skick som krävs
för verksamheten.
Studentvardagsfrågor (Boende, Försäkringar, Ekonomi)
SFS har fastställt att Trollhättan för tredje året i rad lever upp till SFS:s krav för en godkänd
bostadsgaranti, tillsammans med tre andra studieorter. Ordförande har besökt vissa studentbostäder för
att undersöka utbudet. IT-ansvarig har varit remissinstans gentemot högskolan angående mjukvaror på
högskolans datorer. Det har förts täta dialoger med SFS angående socialförsäkringssystemet och
studenters ekonomiska situation.
Hälsa/Studenthälsa
Vice ordförande har haft kontinuerliga möten med en samverkansgrupp bestående av SHV,
Studenthälsan, Studentcentrum, studievägledningen, samordnarna för funktionsstöd samt
Högskolekyrkan. Ett nyanställt studentombud, som även fungerar som samtalsstöd, finns på plats 40
% i kårens lokaler och 60 % på högskolan. På grund av ökad belastning på Studenthälsan har tiderna
på högskolan och kåren dock blivit flexiblare. Under året har flera traumatiska händelser drabbat
studenter och SHV har då haft en stödjande funktion.
Inslussning (Mottagningsverksamhet)
Introduktionsveckorna, Inslussningen 2011, genomfördes mellan den 29 augusti och 11 september.
Arrangemanget var lyckat med ett tillfredsställande antal deltagare, god ekonomi, engagerade
phaddrar och en hängiven SlussKommitté. Nytt för i år var bland annat att kommittén tog initiativet
till att ta fram nya riktlinjer för aktiviteter, bland annat STIIG (Säkert, Tillgängligt, Inspirerande,
Informativt och Gemenskap) samt en krisplan för att bättre vara förberedd om det skulle ske en olycka.
Som del i detta tillsattes en säkerhetsansvarig för varje dag och aktivitet, vilken skulle ha en
koordinerande roll i aktiviteterna. En större aktivitet som infördes var den ständiga poängjakten som
var ett nytt och mycket uppskattat inslag i veckans aktiviteter. Under våren anordnades för första
gången en veckas Mini-Inslussning för vårens nya studenter, tillsammans med FLINT, SPRUT och
ISC. Det var endast dessa tre programutskott som var engagerade eftersom det endast är deras program
som har intag på vårterminen. VästSex arrangerade en Inslussningspub. Det var en aktivitet varje dag,
en av dessa ställdes in på grund av lågt deltagarantal.

InWest
Marknadsdagen InWest genomfördes den 8 mars med temat ”Kom i form till arbetslivet” av
projektgruppen. InWest gjorde ett ekonomiskt plusresultat som täcker näringslivsansvariges arvode
och sociala avgifter för kommande mandatperiod samt lämnar ytterligare medel i kassan. Mässan
fylldes och ett flertal företag stod på kölista. Mässan var uppskattad av de inblandade. I år
genomfördes mässan i samband med Inspire.rar, WYSIWYG:s arbetsmarknadsdag.
Studentrepresentanter
Målet med att utse representanter till samtliga råd och nämnder har inte kunnat nås fullt ut. Resultatet
visar på att omkring 81 % av platserna blivit tillsatta, vilket är en ökning från förra året. Ett fåtal nya
råd har tillkommit, bland annat ett IKT-didaktiskt råd och Vetenskapligt råd för den vitala miljön
Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA). SHV har även varit delaktig i uppdraget att tillsätta
studentrepresentanter till platsbesöken för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. SHV har varit
delaktiga i att det har beslutats att studentrepresentanter alltid ska medverka vid anställning av
undervisande personal på högskolan.
Studierelaterade problem
Ett antal studenter har under året kontaktat SHV med olika problem och frågor och SHV har i
möjligaste mån bistått med den hjälp som har krävts. Majoriteten av problemen har på olika sätt varit
lärarrelaterade. Det mest effektiva sättet att lösa de olika problemen på har varit att kontakta berörd
personal och föra en dialog med både personal och student. Studentombudet som anställdes i början av
verksamhetsåret har kortat ner vägen till Studenthälsan, vilket har lett till att studenter har kunnat få
hjälp snabbare.

