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§1	  Inledning	  
Verksamhetsåret 10/11 har varit oerhört viktigt för Studentkåren Malmös fortsatta verksamhet. 
Efter avskaffandet av kårobligatoriet var Studentkåren Malmö tvungen att tänka i nya banor och 
för studenterna visa vikten av att vara dess medlemmar. Utöver de uppgifterna som en kår måste 
bedriva utökade Studentkåren Malmö sin verksamhet för att ge studenten den service den 
förtjänar. Det gjordes satsningar på samtliga verksamhetsområden med fokus på kommunikation 
och direktkontakt med studenten. I år satsades det även på en omkonstruktion av Studentkåren 
för att förstärka dels dess interna struktur men även för att inta en centralare placering både inom 
högskolan såväl som i det omgivande samhället samt på en nationell nivå. 
 
Det har varit ett framgångsrikt verksamhetsår för Studentkåren Malmö. Med ca 5000 medlemmar 
och 1600 röstande vid kårvalet har Kåren blivit en av de starkaste kårerna i Sverige när det gäller 
legitimitet och förankring. Studentkåren Malmös strategi för Åsiktstorget har varit framgångsrik 
vilket har medfört, förutom en bättre kontakt med studenten, att Studentkåren Malmö har blivit 
attraktiv och lockar till sig olika samarbetsparters. Kåren har även förstärkt samarbetet med olika 
avdelningar av Malmö Stad, Malmö högskola och den privata sektorn genom att ha grundat 
projektet Malmö Studentstad - ett långsiktigt projekt som har som syfte att förändra Malmö till 
en renodlad studentstad. Studentkåren Malmö har i år kunnat tillsätta samtliga 
studentrepresentantplatser på högskolans olika beslutande organ och övriga lednings- och 
förberedande instanser vilket innebär ett utomordentligt studentinflytande. Kårens 
kommunikationskanaler har blivit effektivare och informationsspridningen har förbättrats: en ny 
webbplats är redo att lanseras; det har skräddarsytts systemlösningar för att förbättra Kårens 
närvaro på Facebook; organisationens kommunikatör håller i ett jämnare och mer strategiskt 
informationsflöde än tidigare, Mahskara skickas hem till ca 9000 studenter och Kåren har blivit 
mer uppmärksammad av massmedia än tidigare år. Fadderverksamheten samlade ca 600 
studenter och aktiverade ett hundratal ideella i en tre-veckors lång introduktion fullspäckad med 
ett brett sortiment av aktiviteter. Studentkåren Malmös Akutboende kunde ge tillfälliga sovplatser 
till ca 200 behövande studenter under terminsstarten. Aldrig har Studentkåren Malmö haft en 
mer välfungerande samverkan som i år, utöver att kunna erbjuda gratisprodukter till studenterna 
har samverkan genererat värdefulla strategiska samarbeten med Malmös privata sektor. 
Framtagningen av policydokument har förstärkt Kårens interna struktur vilket främjar dess 
interna förhållningssätt och funktionalitet. Studentkåren har blivit attraktivare för studenter vilket 
framkommer av mängden ideella som har närmat sig Kåren både för att driva olika typer av 
projekt såväl som för att starta nya föreningar samt fungera som funktionärer bl.a. vid 
Introduktionen, Åsiktstorgen och Kårvalet. 
 
Nästa steg för Studentkåren Malmö är att stabilisera och vidareutveckla det som under 
verksamhetsåret 10/11 åstadkommits för att ge Studentkåren Malmö en robust grund för att 
bemöta framtiden. 
	  
  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Guido	  Guidos	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Mithun	  Manojkumar	  
	  	  	  	  	  Kårordförande	  10/11	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Vice	  ordförande	  10/11	  
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§2	  Medlemmar	  
I slutet av oktober hade rekryteringen inte kommit igång alls; median och högskolan befarade det 
värsta då Studentkåren Malmös medlemsantal inte var större än 1300. De olika punktinsatserna 
som genomfördes för att rekrytera fler medlemmar till Kåren medförde ett föga resultat och 
kostade oss dyrt i pengar, resurser och legitimitet. 
 
För att höja antalet medlemmar var Studentkåren Malmö tvungen att skapa en 
rekryteringsstrategi innehållande åtgärder för bristerna som hade upptäckts i organisationen och 
som kopplade Kårens samtliga aktiviteter.  Ett av de största misstagen som upptäcktes var 
beslutet som Kårstyrelsen 09/10 tog angående pappersaviseringen som en besparingsåtgärd. En 
annan väsentlig brist som konstaterades var den obefintliga naturliga kontakten mellan Kåren och 
studenterna - det var viktigt att förändra Kårens kommunikationsstruktur. Det var också 
angeläget att skapa ett bra avtal med kortföretagen (Membit och Mecenat) som omöjliggjorde att 
dessa skickade korten till samtliga studenter och istället endast tilldela korten Kårens medlemmar. 
Den största bristen som upptäcktes var onekligen den vaga struktureringen av Kåren. Det var av 
största vikt att förstärka Kåren inombords för att göra den attraktiv och för att kunna övertyga 
studenterna att bli dess medlemmar. 
 
Efter kartläggningen av de mest riskabla bristerna kunde Kåren börja åtgärdsarbetet. Kåren 
hävde beslutet om pappersaviseringen men skickade avier till samtliga studenter i och med 
tidigare beslut kring detta samtidigt som Åsiktstorgen startades båda aktiviteterna tillsammans var 
en del av en övergripande kommunikationsstrategi för att öka tillgängligheten till Studentkåren 
Malmö. Kåren avtalade med Mecenat om att kortet skulle vara knutet till Kårens medlemskap 
vilket innebär att endast de studenter som aktivt väljer att bli medlemmar i Studentkåren Malmö 
ska förses med Mecenatkortet. Mycket av arbetet har även riktats till att ge Kåren en stabil 
struktur; föreningarna har arbetat fram ett övergripande policydokument; det har tagits fram olika 
regelverk för att garantera att Kåren inte blir en plattform för diverse agendor; kontakten med 
Kårens omgivande samhälle, såsom Malmö stad, Malmö högskola och näringslivet, har förstärkts 
och Kåren har fått en centralare roll i samhällsutvecklingen. 
 
Insatserna har gjort att Kåren, på en månad, lyckades öka medlemsantalet från 1300 till 4600. 
Kåren kunde räkna 4462 medlemmar i slutet på höstterminen 2010 och 5070 på vårterminen 
2011 vilket innebär en ökning med 608 medlemmar från höstterminen till vårterminen. 
 
 

 Antal medlemmar 
HT2011 4462 
VT2011 5070 
Ökning 608 

 
 
Dessa faktorer ger Studentkåren Malmö legitimitet och förhandlingsstyrka både när det gäller 
studentinflytande på högskolan och även vid avtalsförhandlingar med olika intressenter. 
Ökningen av medlemsantalet påvisar att arbetet som bedrivits har resulterat i att 
kårmedlemskapet är attraktivt för studenten.  
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Nästa steg som Kåren behöver ta i sitt rekryteringsarbete är att utforma en renodlad 
rekryteringsstrategi. Det finns fortfarande brister att åtgärda både informationsmässigt men även 
gällande vård av medlemmar - detta för att bibehålla antalet medlemmar men även för att öka 
medlemsantalet.	  
	  	  
§3	  Omstrukturering	  
Kårstyrelsen 10/11 ärvde en instabil organisation. Det fanns inget system som kunde ha 
tillhandahållit den strukturen som behövdes för att uppnå kontinuitet. Under verksamhetsåret 
10/11 började Presidiet planlägga en omstrukturering av organisationen, med fokus på en stabil 
infrastruktur med betoning på ordning, demokrati och genomsynlighet. Det märktes att det 
existerade ett behov att anpassa organisationen till dessa moderna tider – för att överleva utan 
kårobligatoriet behövde Kåren förändra sin modus operandi. Att stabilisera organisationen kan 
bli till nytta för de som ska fortsätta med Kårens arbete i den framtiden. Dessutom finns det en 
möjlighet att minska potentiella ärenden som kan missbrukas inom organisationen. Denna 
omstrukturering var därför en långsiktig satsning med ett önskemål att de efterträdande 
ledamöterna skall överta en fungerande organisation på ett smidigt sätt. 
 

a. Medlemssystem 
 

i. Förutsättningarna Kåren hade för att bemöta förändringen som 
kårobligatoriets avskaffande innebar var otillräckliga och gav oss inga 
direkta riktlinjer för att påbörja medlemsarbetet. Det som skulle grunda 
Kårens rekryteringsarbete var två beslut: att inte pappersavisera 
studenterna samt att kårmedlemskapet skulle vara uppdelat i två typer - 
ett 0-kronorsmedlemskap och ett 79-kronorsmedlemskap. Förutom det 
och en vag beskrivning av medlemskapstyperna hade Kåren inget att gå 
efter. 

 
ii. Att ordna ett datasystem som kunde bära FUM-beslutet var det första 

steget som togs. Kåren vände sig till Membit, företaget som alltid har 
tillhandahållit organisationens medlemsregister, för att skapa ett 
datasystem som kunde bära FUM:s önskemål. Det var inte helt 
oproblematiskt att få det nya systemet att fungera då varken Kåren eller 
Membit var beredda på omställningen och det skulle ta ett par månader 
tills medlemssystemet var i gång. 

 
iii. Under introduktionen hade Kåren varken något färdigt medlemssystem 

eller någon medlemsstrategi vilket visade sig då studenter som ansökte 
om medlemskap. Avsaknaden av datasystem samt förvirringen som 
rådde i början av den första terminen utan kårobligatoriet påverkade 
effektiviteten av rekryteringsarbetet avsevärt. För att möjliggöra någon 
typ av rekrytering togs det fram ett tillfälligt system som bestod i 
anmälningsblanketter som senare fördes in manuellt i det ofullständiga 
Membit-systemet – istället för att, som regel, importerar in listor i 
systemet. 



 
Studentkåren Malmös Verksamhetsberättelse 10/11 

19 maj 2011 

 

Presidiet 10/11 Besök    Telefon E-post 
  Kårhuset, N.Neptunig.5, Malmö   0760 509 564  presidiet@karen.mah.se 

   Postadress   Org.nr Webplats 
Studentkåren Malmö 205 06 Malmö   846502-0868  karen.mah.se 

6 

iv. Den mängd aktiviteter som genomfördes under insparksveckorna 
tillsammans med akutboendeprojektet och mässorna attraherade ett 
relativt stort antal studenter vilket resulterade i 1000 inlämnade 
förhandsskrivna blanketter. En stor mängd av blanketterna var 
omöjliga att tyda och andra innehöll felaktig eller ofullständig 
information vilket medförde en stor förlust av potentiella medlemmar. 
Utfallet av dessa aktiviteter resulterade i en enorm arbetsbelastning för 
hela personalen och ett oansenligt antal medlemmar. 

 
v. Bristerna i ett medlemssystem baserat på två olika typer av medlemskap 

visade sig omedelbart. Tekniskt hade Membit svårigheter med att 
anpassa det egna systemet till organisationens önskemål; praktiskt hade 
Kåren, liksom studenterna, svårt att särskilja de två olika typer av 
medlemskap från varandra. Det tog cirka två månader tills datasystemet 
var fullt anpassat och tills studentlistan kunde importeras in i 
medlemssystemet. 

 
b. Kåruppförandekod 

 
i. På grund av kårstadgans otydlighet samt oklarhet beträffande 

hanteringen av överträdelser förberedde en omfattande arbetsgrupp ett 
dokument gällande detta. Målet var att reglera de bästa tänkbara 
lösningarna för att behandla de olika överträdelserna som annars kunde 
skada Kårens uppdrag såväl som förhindra processerna som utgör 
organisationens mångskiftande verksamheter. 
 

ii. Detta dokument innefattar alla potentiella överträdelser och 
konsekvenser, överklagande kanaler samt riktlinjer angående en 
missförtroendeförklaring. Dessa hade aldrig varit tydliggjorda, och 
dessutom har Kåren nu ett system som påvisar att delaktighet i 
Studentkåren Malmö är ett seriöst uppdrag. 

 
c. Kårföreningspolicy 

 
i. I ljuset av kårobligatoriets avskaffande fanns det en allt större önskan 

från föreningarnas sida att fungera på ett mer enat och systemetiskt vis 
för att attrahera studenter till verksamheten. 

 
ii. Behandlingen av Kårens föreningar hade varit oorganiserad i det 

förflutna. Därför omstrukturerade Kåren sina infrastrukturer för att öka 
ansvarsskyldigheten och öppenheten för medlemmar i föreningarna 
såväl som framtida styrelser. Dessutom fick föreningarna en nivå av 
självbestämmande inom sina egna verksamhetsområden. 
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iii. Detta dokument understryker vikten av kårmedlemskap, 
dokumentation, ekonomi, val samt konsekvenser då riktlinjer inte följs. 
Nu skall Presidiet titta på dessa faktorer varje termin och utvärdera 
föreningarnas verksamheter innan en utbetalning av budget och äskade 
medel. 

 
iv. Därtill uppmuntrar detta dokument kring samarbetsmöjligheter mellan 

Kårens olika föreningar.  
 

d. Riskhantering 
 

i. Kåren upprättade en handlingsplan med strategier för att säkerställa 
organisationens framgång om identifierade risker skulle inträffa. 
Åtgärder för att undvika risker, förflytta risker, minska risker och 
acceptera risker koncentrerades på. 

 
ii. Dessa analyser bistod de behandlingar av Kårens verksamheter under 

året som gick. Potentiella risker och svårigheter som Kåren bemötte 
hanterades genom välorganiserade åtgärder. 

 
e. Formalia 

 
i. En huvudprincip som förfäktades under året 10/11 var vikten av 

dokumentation kring möten, policyer, studentärenden, rapporter, 
ekonomi, avtal och beslut. Tidigare saknade många beslut legitimitet på 
grund av en brist på dokumentation. 

 
ii. Kårens mål var att implementera ansvarsskyldighet och skapa insyn i 

organisationen. Arkivering av alla dokument på såväl ett elektroniskt 
som ett fysiskt sätt påfordras. 

 
f. Valberedningen 

 
i. Med hänsyn till de kontroverser som fanns i det förflutna rörande 

Kårens valberedningar, bestämde organisationen riktlinjer som skulle 
kunna bekräfta en rättvis och demokratisk process. 

 
ii. Kåren bestämde sig för en konstellationstyp för ledamöterna inom en 

valberedning: 
 

• En tidigare representant för Presidiet alternativt Ombud 
representant 

• En föreningsrepresentant 
• En representant för kansliet 
• En tidigare representant för kårfullmäktige 
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• En extern representant 
 

iii. Kravet innebar att en valberedning behöver titta på flera faktorer under 
processen: 

 
• Curriculum Vitae 
• Prestationer 
• Kunskap om Kåren 
• Visioner 
• Kreditupplysning 

 
Dessa förändringar i infrastrukturen har banat väg till en bättre framförhållning beträffande 
Kårens olika verksamheter. Målet att befästa ordning, demokrati och genomsynlighet inom 
organisationen uppfylldes. Ändå finns det möjligheter att förbättra detta arbete; att omstrukturera 
en dynamisk organisation är en komplex process som behöver en pågående procedur för att 
uppnå ett tillfredställande resultat. Organisationen förväntar ytterligare utveckling under det 
kommande året, då fokus kommer ligga på de prioriterade styrparametrarna som bäst kan 
stabilisera Studentkåren Malmös infrastruktur.	  	  
	  
§4	  Malmö	  Studentstad	  
Studentkåren Malmö har i år startat ett projekt för att omvandla Malmö till en renodlad 
studentstad. 
 
Malmö högskola har under en period av drygt 10 år vuxit och blivit den största högskolan i 
Sverige, med sina 25000 studenter per år. Varken Malmö högskola eller Malmö stad har kunnat 
anpassas till genomströmningen av studenter vilket har medfört att studenterna har kommit i 
skuggan för samhällslivet och samhällsutvecklingen. Malmö högskola har inte heller hunnit inta 
en centralare roll i samhället även om studentpopulationen utgör ca 10 % av Malmös invånare. 
Malmö Studentstad är Studentkåren Malmös försök att påskynda processen och utöka Malmö 
högskolas samt studenternas inflytande i Malmö.  
 
Tack vare projektets bredd har Studentkåren Malmö lyckats med att både förstärka relationen till 
högskolan och Malmö stad men även knyta an till nya inflytelserika samarbetsparters. Projektets 
grundidé är riktad såväl som till att berika studentlivet för högskolans befintliga studenter som att 
aktivt bistå samhället för att bilda potentiella studenter. Detta har skapat ett stort intresse hos 
både den privata och den offentliga sektorn och Kåren har blivit en huvudaktör i olika 
konstellationer som valt att ingå under projektet Malmö Studentstad. Just nu ingår Kåren i 
följande sammansättningar: 
 

a. Malmö Studentstads kärngrupp 
 

i. Detta är det ursprungliga arbetslaget som sammankallades av 
Studentkåren Malmö och inriktar sig främst åt högskolans befintliga 
studenter. Samarbetet består av Studentkåren Malmö, Malmö högskola 
och Malmö stad och har följande grundfrågor: 
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• Studentinflytande – Att få med studentperspektivet i 

Malmös beslutsprocesser. 
• Kommunikation – Att förbättra 

kommunikationskanalerna mellan Malmö stad, Malmö 
högskola och studenterna för att bland annat bättre 
informera om möjligheter till examensarbete, praktik och 
arbetstillfälle hos/inom Malmö stad 

• Studiesocialverksamhet - Det studiesociala arbetet har som 
syfte att skapa förutsättningar som gör att studielivet blir 
trivsamt och berikande samt att främja studentens 
anpassning till Malmö. 

 
b. Drivkraft Malmö 

 
i. Ett projekt som riktar sig till potentiella studenter i utsatta områden 

genom mentorskap till elever och familjer. I den nuvarande gruppen 
ingår rektorer och delstadschefer från Husie, Rosengård och Oxie samt 
Malmö stad och Studentkåren Malmö. 

 
c. Västra Hamnens företagsgrupp 

 
i. Gruppen består av olika företag och numera även av Studentkåren 

Malmö.  Grundtanken med samarbetet är att skapa möjligheter för 
examensarbete, praktik och arbetstillfällen hos den privata sektorn. 

 
Samtliga samarbeten befinner sig i startgroparna och Studentkåren Malmö är en självklar 
huvudaktör i omformningen av dessa. Detta ger Studentkåren Malmö en strategisk plats i 
samhället vilket förstärker studenternas närvaro i samhällsutvecklingen samt Kårens värde i 
samhället. Under kommande år är det viktigt att göra de förändringar som krävs för att anpassa 
organisationen till de olika beståndsdelarna av Malmö Studentstad. Det är viktigt att Studentkåren 
Malmö fullbordar sina åtaganden för att behålla och förstärka projektet Malmö Studentstad.	  
	  
§5	  Studentinflytande	  
Det formella studentinflytandet vid Malmö högskola är i sin helhet välfungerande. Det innefattar 
studentrepresentation i de olika nämnder och organ inom högskolans beslutsprocesser (se kapitel 
5, Representation).  
 
Det semi-formella studentinflytandet vid Malmö högskola, i form av system med 
kursrepresentanter och programråd, fungerar ibland mycket bra och ibland inte alls. I de fall det 
inte fungerar, kan det bero på svårigheter för klassrepresentanterna att representera en stor grupp 
med studenter, att det inte finns några klassrepresentanter utsedda eller att de inte dyker upp vid 
programråden. Andra faktorer som har spelat roll är dessutom brist på kommunikation mellan 
lärare och klassrepresentanter och att det vid några tillfällen inte har ägt rum några programråd. 
Om man istället ser till vad som har fungerat bra är det några fall som utmärker sig extra och det 
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är på de program där man har implementerat vad Kåren kallar för Studentforum. Studentforum 
fungerar som ett forum där kursrepresentanter och övriga studenter ses för att diskutera 
utbildningskvalitet, litteraturlistor, tidigare kursvärderingar och så vidare. Studentforumet har 
bland annat fungerat som en plattform för återkoppling av kursvärderingarna till studenterna - en 
struktur, eller plattform, som tidigare helt eller delvis har saknats.  
 
Det informella studentinflytandet vid Malmö högskola varierar och hänger till största del på olika 
eldsjälar. På vissa institutioner uppges det emellertid finnas en kultur av informellt 
studentinflytande, och Malmö högskola måste i allmänhet beskrivas som en högskola utan ett 
etablerat hierarkiskt system där studenter och lärare ofta kan diskutera på ungefär samma nivå. 
Däremot är det tydligt att det finns stora skillnader från lärare till lärare och deras vilja att 
uppmärksamma studenternas åsikter på informell väg.  
 
Sammantaget är studentinflytandet vid Malmö högskola på en betryggande nivå men mer kan 
göras. Kåren har ett stort ansvar i arbetet med att jobba för ett ökat studentinflytande. 
 
För att öka studentinflytandet på den semi-formella nivån har Kåren aktivt jobbat med att 
rekrytera kursrepresentanter. Detta har skett i samarbete med respektive institutioner på Malmö 
högskola där exempelvis studierektorerna eller prefekterna har bistått med information om vilka 
kurser som redan har representanter och vilka som behöver det. Att har en stabil grund med 
kursrepresentanter är viktigt i det fortsatta arbetet med att hitta ideella studenter som kan hjälpa 
till med olika evenemang och sitta med i nämnder. Kårens arbete under det gångna 
verksamhetsåret med att bistå med kunskap om hur man får meningsfulla programråd får inte 
heller förringas. Genom initiativ som Studentforum har programråden kunnat stärkas och Kåren 
hoppas att Studentforumen ska bli verklighet på samtliga utbildningar vid Malmö högskola under 
nästa verksamhetsår. 
 
Att det informella studentinflytandet till stor del står och faller beroende på vem som är lärare är 
beklagligt, men svårt att komma till rätta med. Tydligare direktiv skulle dock, enligt vad Kåren 
erfarit, kunna belysa vikten av att lärare försöker arbeta för ett gott klimat i klassrummet där det 
informella studentinflytandet kan frodas. Därutöver skulle en mer väletablerad introduktion till 
studierna vid Malmö högskola – med fokus på den sociala biten – kunna leda till att broar byggs 
mellan studenter och lärare. Under det gångna verksamhetsåret har Kåren jobbat mot högskolan 
för att man ska satsa mer på tydligare direktiv till lärarna, samt införa system med 
studentmentorer och inte minst ge de nya studenterna en gedigen introduktion. För 
introduktionen finns det ett gott hopp om att det ska finnas bättre möjligheter för samverkan 
mellan Kåren och Malmö högskola då Kåren har drivit igenom att samtliga fakulteter ska ha 
upprop på samma dag, något som inte har varit fallet tidigare år. 
	  
§6	  Representation	  
Presidiet samt studentombuden har haft ett stort ansvar att bevaka Gemensamma Förvaltningen 
samt de olika fakulteterna; det är detta det formella och välfungerande studentinflytandet vid 
Malmö högskola bygger på. Kåren inkluderas i viktiga beslut och studenternas åsikter och 
perspektiv reflekteras i beslutprocesserna, som innefattar verksamhetsplaner, rekryteringen av 
rektorn, omformuleringen av kursutvärderingar etc. Kårens erfarenhet är att man i diverse 



 
Studentkåren Malmös Verksamhetsberättelse 10/11 

19 maj 2011 

 

Presidiet 10/11 Besök    Telefon E-post 
  Kårhuset, N.Neptunig.5, Malmö   0760 509 564  presidiet@karen.mah.se 

   Postadress   Org.nr Webplats 
Studentkåren Malmö 205 06 Malmö   846502-0868  karen.mah.se 

11 

nämnder och organ vid högskolan ofta hörsammar de förslag som studentrepresentanterna 
lämnar. Studenterna är allt som oftast mycket välkomna till respektive nämnder och om det vid 
något tillfälle saknas studentrepresentanter i någon nämnd beklagas det ofta av övriga ledamöter i 
nämnden. 
 
Kåren tilldelades förra året uppgiften att rekrytera vanliga studentrepresentanter till de många 
nämnder och organ inom högskolan med syftet att stärka såväl Kårens oberoende ställning som 
det formella studentinflytandet. Verktyget som användes under den ovannämnda processen var 
Kårens FORUM, som anordnades fakultetsvis i september: 
 

a. FORUM 
 

i. Totalt anordnas fem olika Forum, ett på varje område/fakultet och ett 
på Kårhuset (central nivå). Forumen är beslutsmöten som är öppna för 
alla studenter på Malmö högskola. Fördelen med Forumen är att det är 
enkelt för studenterna att engagera sig i någon speciell nämnd som de 
exempelvis tycker verkar spännande. Nackdelen är dock att det har 
varit relativt svårt att lyckas sprida informationen till studenterna om 
vad Forum egentligen är och exakt vad man kan kandidera till. Det 
finns emellertid goda exempel som visar att det inte är någon 
omöjlighet att via Forum fylla alla platser till de nämnder som finns.  

 
ii. Kåren jobbade under verksamhetsåret 2010/2011 hårt för att 

marknadsföra Forumen, bland annat genom att sprida informationen 
varje gång man träffade studenter, oavsett om det var när man 
rekryterade klassrepresentanter eller hade ett studentärende. Inför nästa 
verksamhetsår bör man fortsätta arbetet med att förklara för 
studenterna vad Forum är och vad man gör i respektive nämnder, då 
erfarenhet visar att intresse finns hos en del studenter att sitta med och 
påverka sin utbildning 

 
Nästan alla nämnder och organ på fakultets- och högskoleövergripande nivå fylldes med 
studentrepresentanter under kårverksamhetsåret 10/11. Kommunikationen mellan Presidiet, 
studentombuden och vanliga studentrepresentanter genom en effektiv rapporteringsprocess har 
tillåtit dessa olika aktörer att vidaredriva frågor och ärenden på högre nivåer. Aktörerna har 
fungerat som stöd för varandra, och Åsiktstorgen har skapat en samlingsplats för kunskapsutbyte 
och synkronisering av åsikter innan viktiga beslut.	  
	  
§7	  Torgen	  (T!)	  
Torgen, eller Åsiktstorgen, togs fram med visionen om att göra varje students röst hörd, och att 
varje student ska höra Kårens röst.  Det primära målet är att öka studentinflytandet till den grad 
att varje student ser det som en självklarhet att i all enkelhet kunna ventilera sina åsikter med 
Kåren – och känna att det leder till förändring. Det sekundära målet är att Kåren ska bygga upp 
en informationskanal till studenterna som bygger på personlig närvaro. Detta för att Kåren ska nå 
ut med sin information till studenterna. 
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Torgen har sedan oktober månad anordnats en gång i månaden på varje fakultet/område (i 
fortsättningen benämnt som fakultet). På Torgen har det varje gång funnits centrala 
frågeställningar som har använts på varje område, ofta via enkäter eller enklare omröstningar. Det 
har därutöver funnits möjlighet för varje område att ha en eller flera lokala frågeställningar. 
Utöver de mer enklare omröstningarna som har genomförts har det även funnits bland annat 
diskussionsbord och tävlingar. Den information som har kommit fram på Torgen har senare lyfts 
till Studentinflytanderådet, ett råd med studentledamöter från varje fakultet. I 
Studentinflytanderådet har all framkommen information diskuterats och förslags har lagts fram 
på hur man ska gå vidare med och lösa det som studenterna anser är ett problem på sin fakultet. 
 
Efter att Studentinflytanderådet har lagt fram en strategi för hur man ska arbeta för att lösa de 
problem som finns på fakulteterna har informationen skickats vidare till studentombuden, ofta 
med en tydlig uppgift där de ska försöka lösa problemen. Ansvarigt studentombud för Torgen 
har senare samlat in information från respektive studentombud om vad som har gjorts för att 
lösa problemen. Därefter har ansvarigt studentombud för Torgen sett till att information om vad 
som har gjorts sedan förra Torg-omgången, en återkoppling, getts till studenterna.  
 
Torgen har varit en av Kårens centralaste satsningar under verksamhetsåret 2010/2011 och det 
har visat sig vara en bra plattform med många syften. På Torgen har exempelvis vissa 
stödfunktioner från Malmö högskola bjudits in för att de ska kunna visa upp sin verksamhet. 
Torgen har definitivt hjälpt Kåren att visa upp sin verksamhet och många studenter upplever 
Kåren som betydligt mycket synligare idag än för ett år sedan. Åsiktstorgen har även gett upphov 
och förstärkt samarbetet med både näringslivet men även Malmö stad. Inom projektet Malmö 
studentstad är Torgen planerade att fungera som underlag för olika typer av undersökningar för 
att samla studenternas perspektiv och föra det vidare till bl. a. Kommunfullmäktige.	  	  
	  
§8	  Kommunikation	  
För att bemöta kårobligatoriets avskaffande var det nödvändigt för Studentkåren Malmö att se 
över, förbättra och utöka sina informationskanaler och skapa starka kommunikationskanaler. 
Kommunikationen har även varit en grundpelare i årets studentinflytandearbete. Kåren har i år 
framtagit och implementerat strategier för att fånga upp studenternas åsikter och på så sätt kunna 
bedriva en mer förankrad studentrepresentation. Ur ett medlemsrekryteringsperspektiv är det 
väsentligt att både potentiella och befintliga medlemmar har full insyn i Kårens verksamhet och 
även har möjlighet att påverka denna.  
 
Studentkåren Malmö har i år fokuserat på utvecklingen av följande informations-
/kommunikationskanaler: 
 

a. Webben 
 

i. En ny formgivning av webbplatsen har genomförts och lanseringen 
kommer att ske i samband med starten av nästkommande 
verksamhetsår.  
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b. Mahskara 
 

i. Ett bättre samarbete mellan Kåren och Mahskara har lett till en större 
spridning av kårrelaterad information. Upplagorna har skickats hem till 
ca 9000 studenter. 

 
c. Sociala Medier 

 
i. Studentkåren Malmös policy för sociala medier har implementeras på 

både Facebook såväl som Twitter vilket har lett till en kontrollerad 
användning av dessa. 

 
ii. När det gäller Facebook har Kåren utvecklat skräddarsydda lösningar 

för bland annat presentation av studentrepresentanter och valinriktade 
applikationer. 

 
d. Åsiktstorgen 

 
i. Åsiktstorgen har fungerat som direktkontakten mellan Studentkåren 

Malmö och studenten. Via marknadsundersökningar har organisationen 
fått in studenternas åsikter samtidigt som vi har kunnat informera om 
Kårens verksamhet. 

 
Kommunikationen är en vital del i Studentkåren Malmös huvudverksamhet och det är ytterst 
viktigt att fortsätta utvecklingen av kommunikationskanalerna.	  
	  
§9	  Internationaliseringsarbete	  
I anslutning till Malmö högskolas mål att bedriva ett verkställande internationaliseringsarbete har 
Studentkåren Malmö arbetat fram en internationaliseringsprocess som kan attrahera högskolans 
internationella studenter. Att internationalisera högskolan på alla nivåer för att uppfylla ’Där 
mångfald gör skillnad’ och därigenom fortskrida studenternas mångkulturella kompetens är ett 
gemensamt mål - som Kåren har uppnått. Som det skrevs under Introduktionen, har Kåren haft ett 
samarbete mellan sin fadderverksamhet, Internationella Sekretariatet och de olika fakulteterna för 
att integrera samtliga studentgrupper – nationella, internationella samt utbytesstudenter. Avsikten 
var att upprätta ett annorlunda sammanhang för att tillåta dessa olika grupper att träffa varandra. 
 
Därtill måste Kåren förbereda sig efter avgiftsbeläggningen för studenter utanför EES-området 
på grund av det högre kravet på Studentkåren Malmös tjänster. Kåren har försökt att begära av 
högskolan att intensifiera sitt kvalitetsarbete för att tillfredställa dessa studenters förväntningar på 
såväl utbildningen som på studentlivet. Kåren behöver bättre förutsättningar för att entusiasmera 
dessa betalande studenter. Ett verktyg som genomför dessa förutsättningar är Kårens 
internationaliseringspolicy: 
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a. Kårinternationaliseringspolicy 
 

i. Detta dokuments syfte är att eliminera språkgränserna och upprätta 
närmare kommunikationer mellan Kårens olika studenter. 
 

ii. Rörande rekrytering av medlemmar är Kåren oberoende av vilken typ 
av studenter vill vara med i organisationen. 
 

iii. Kårens sammanträden, dokumentation och sociala medier styrs på både 
engelska och svenska. Dessutom har Kåren avlägsnat den ’English 
Corner’ som användes i det förflutna, som påvisade segregation mot 
engelsktalande studenter. 
 

iv. Alla som är arvoderade och anställda i Kåren bör behärska engelska 
som ett språk. 
 

v. Rörande studentrepresentation inom olika nämnder och organ finns det 
många internationella studenter som medverkar i högskolans 
beslutprocesser 

 
Ett fenomen som uppmärksammades under kårverksamhetsåret 10/11 är internationella 
studenters ökade intresse i att medverka i Kårens verksamhet. Förutom de oräkneliga ideella, 
kandiderade många internationella studenter under Kårvalet 2011; flera av dessa blev även valda 
till Kårfullmäktige. Det kan kopplas till Kårens breddade rekrytering och tvåspråkig ansats genom 
sociala medier. Om Studentkåren Malmö skulle vilja uppnå ett kosmopolitiskt mål så måste 
organisationen arbeta med detta internationaliseringsarbete. Kåren måste sträva efter en 
omgivning varigenom alla studenter - oberoende om de är nationella, utbytes, betalande eller 
europeiska – utsätts för likabehandling. 	  
	  
§10	  Föreningar	  
Kårens föreningar representerar en plattform där studenter kan engagera sig samt utöva en annan 
aspekt av Kårens studiesociala verksamhet. Dessutom fungerar föreningarna som en inkörsport i 
Kåren och har varit bra för att öka medlemsantalet efter kårobligatoriets avskaffande. 
Föreningarna tillför olika koncept som kan vara nyttiga för Studentkåren Malmös förbättring som 
en mångfacetterad organisation för olika grupper av studenter: 
 

- Utrikespolitiska Föreningen: aktiviteter och debatt kring utrikespolitiska ämnen 
- Interact: aktiviteter för utbytes- och internationella studenter 
- Studentkören: sångaktiviteter 
- IF Academ: idrottsaktiviteter 
- Acts: aktiviteter kring medvetenhet om kristdom 
- Alhambra: aktiviteter kring medvetenhet om islam 
- Trubbel: aktiviteter för studenter som har design-, teknik- och 

programmeringsintresse (godkändes 2010) 
- Foto Förening: aktiviteter kring fotografi (godkändes 2010) 
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Därtill har två till föreningar ansökt efter föreningsstatus (F3stm3st3ri3t och Cinema Politica 
Föreningen). Denna uppslutning av nya föreningar kan förklaras med en anpassning efter 
studentpubens avstängning - studenterna har upptäckt nya kanaler för att engagera sig. Dessa 
ansökningar uppskattas eftersom de är nyttiga för Kårens dynamik. 
 
Under kårverksamhetsåret 10/11 har föreningarnas betydelse förändrats. På grund av 
kårföreningspolicyns inverkan och de många infrastrukturella förändringarna (se Kapitel 3, 
Omstrukturering) har de ernått en systematisk autonomi. Denna självständighet reflekterar en 
grundförutsättning där rekrytering av medlemmar och att bibehålla en strukturerad samt 
fungerande verksamhet är i fokus. 
 
Dessa föreningar har också anordnat många omfattande aktiviteterna under detta år. Det är ett 
kontinuerligt arbete som uppskattas av både studenter och Malmö högskola. Dessutom bevisar 
dessa aktiviteter en form av status med hänsyn till de många prestigebetonade gästerna som 
föreningarna har bjudit in för att hålla föreläsningar.  
 
Kårens föreningar är ett essentiellt avsnitt i det breddade spektrum som definierar Studentkåren 
Malmö. De är en satsning med hög potential att vidareförbättra Kårens image och profil på 
villkor att Kåren fortsätter med stöd till dem på ett ökat sätt. 
	  
§11	  Samverkan	  
Studentkåren Malmös breda spektrum av samarbetsformer innefattar samverkan mot 
näringslivet. Begreppet samverkan kan definieras dels utifrån att det beskriver en företeelse samt 
att det betecknar en metod använd av samverkande aktörer. Samverkan är ett grundläggande 
behov i denna upplaga - i synnerhet med kårobligatoriets avskaffande. Därför tillsattes en 
samverkansansvarig under kårverksamhetsåret 10/11. 
 
Nivåerna av samverkan kan utgöra allt från samarbeten där intensifieringsgraden ändras till att 
skriva samarbetsavtal, samt få intäkter för tjänster Studentkåren Malmö utför. Efter tillfällig 
kontakt i form av samtal och informationsutbyte ämnas samarbetet fördjupa samverkan mellan 
aktörerna, vilket kan komma att leda till en större gemensam framgång på ett eller flera områden. 
Under året som gick instiftade Kåren kontakt med många företag som bistod med hjälp till att 
utöka möjligheterna för högskolans studenter; dessa möjligheter inbegrep allt från förmåner och 
rabatter inom staden till gratisartiklar som delades ut under Kårens evenemang (till exempel 
Introduktionen och Åsiktstorgen) och erbjudande om att tillåta motparten ställa ut på högskolans 
områden. Därtill har Kåren samordnat aktioner där arbetsmarknadsdagar hållits med olika 
aktörer inom näringslivet. Dessa aktioner syftade till att gynna studenterna och göra deras tillvaro 
både på och utanför högskolan smidigare och enklare. 
 
För att göra detta möjligt användes tre centrala begrepp:  
 

a. Aktörer 
 

i. Näringsliv 
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ii. Kommunen 
 

iii. Malmö Högskola 
 

iv. Studentkåren Malmö 
 

b. Aktiviteter 
 

i. Åsiktstorgen 
 

ii. Introduktionen 
 

iii. Arbetsmarknadsdagar 
 

iv. Övriga aktiviteter 
 

c. Resurser 
 

i. Studentkåren Malmö 
 

ii. Ideella 
 
Studentkåren Malmö skapar aktiviteter som i sin tur kan möjliggöra för aktörerna att ingå i 
samverkansarbetet, vilket tillför förtjänster såsom inkomster och rekrytering av nya medlemmar. 
Dessa aktiviteter innefattar en tids- och resursbelastning på Studentkåren Malmö; därför krävs 
det resurser och stöd från aktörerna för att kunna genomföra sådana aktiviteter. På grund av 
detta tar Kåren ut en avgift från de medverkande aktörerna vilket inrymmer ett kostnadsförslag 
som ligger till grund för prissättning - detta kallas för Annonspriser. Kåren kan dock överlägga 
med motparten och förhandla till ett avtal som är fördelaktigt för båda parterna vid de tillfällen 
då kostnadsförslaget inte är tillfredställande. Den samverkansansvarige har lyckats med att binda 
samman resurser samt att länka ihop aktiviteter och aktörer med Studentkåren Malmö. Kårens 
samverkansarbete har även skapat en samhörighet mellan aktörerna och en tilltro till varandra 
samt till att alla gynnas utav samarbetet. 
	  
§12	  Utredningar	  
Studentkåren Malmö har deltagit i Gemensamma Förvaltningens pågående utredning av ett 
sammanfogat Studentcentrum. Kårens uppgift har innefattat en analys av de olika 
studentorienterade tjänster som Studentcentrum tillhandahåller. Under många sammanträden har 
Kåren övervakat processen för att garantera att en marginalisering av dessa tjänster undviks. 
Kåren deltog i utformningen av utredningen och planeringen av Studentcentrumets framtida 
funktionalitet och sammansättning. Kåren har även närvarat vid framtagningen av kravprofilen 
för Studentcentrumets övergripande chef. Den nya Studentcentrum skall fungera med fokus på 
tillgänglighet och synlighet för högskolans studenter. 
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§13	  Studiesocial	  verksamhet	  
En aspekt av organisationens studiesociala verksamhet finns inom Kårens festverksamhet. 
Festverksamheten bedrevs av Festmesteriet, ett nybildat utskott av Studentkåren Malmö, i 
gemensamt arbete med Kårens studiesocialverksamhetsansvarig.  
 
Under året som gick har Kåren anordnat fler aktiviteter med sina respektive tema: 
 

- Ninjas VS Pirates 
- Halloweenfest 
- Tomtefest 
- Winter ain’t over but we’re still gonna party 
- Good VS Evil 
- Me VS You 
- Statsjakt 
- Tevespelskväll 
- Pink VS Rosa 

 
De ovanstående aktiviteterna har varit framgångsrika, och nattklubben Babel har beslutat att 
inleda ett samarbete med Kåren där man tillsammans håller i ett event per månad i samband med 
Åsiktstorgen. 
 
Syftet att anordna fester på de olika nattklubbarna i Malmö var att låta studenterna uppleva 
staden och dess nattliv - ett koncept som är kopplad till Kårens projekt Malmö Studentstad.  
	  
§14	  Hälsa	  och	  samhälle	  (HS)	  
Kåren påbörjade sitt arbete på Hälsa och samhälle (HS) vid terminsstarten genom en kampanj för 
att informera studenterna om Kårens verksamhet. Utöver introduktionsmässan organiserade 
ombuden klasspring vilket engagerade ett antal ideella vilka fick fördjupa sina kunskaper om 
kårarbetet. 
 
Hälsa och samhälle har traditionsenligt haft en välfungerande ideellt engagemang, studenterna är 
medvetna om fakultetens beslutsstruktur och intresset för studentinflytandet är stark. Detta blir 
synliggjort av konkurrensen för studentrepresentantplatserna för fakultetens olika nämnder och 
organ. Det ideella engagemanget på Hälsa och samhälle är välkoordinerad med tisdagsträffar och 
en andrahandsbokhandel som plattform. Det är av stort värde att ideella skapar rutiner för 
återkommande möten av informell karaktär för att synkronisera studenterna i både kårrelaterade 
aktiviteter såväl som i det utbildningskvalitérelaterade arbetet. 
 
Av geografiska skäl har Kårens kontakt med Hälsa och samhälle bristfällig. Det ideella 
engagemanget begränsas till ett lokalt plan vilket resulterar i att de ideella krafterna och 
studentombudet upplever en utanförskapskänsla från Kåren. Genom Åsiktstorgen har Kåren 
förbättrat sin närvaro på fakulteten men det krävs även andra satsningar för att kontakten Kåren 
– student ska bli påtagligt bättre.	  	  	  	  
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§15	  Kultur	  och	  samhälle	  (KS)	  
Höstterminen på Kultur och samhälle (KS) inleddes med en bred nyrekrytering av 
kursrepresentanter; denna rekrytering genomfördes av studentombudet vid KS. Detta resulterade 
i en mejllista med cirka 140 kursrepresentanter från hela KS. Under rekryteringen av 
kursrepresentanter informerades det om Studentkåren samt om FORUM. Att studenterna får en 
bild av Studentkåren Malmö har visat sig vara mycket viktigt, oavsett om det rör 
medlemsrekrytering eller att studenterna ska veta vart man ska vända sig exempelvis vid 
studentärenden eller om man vill starta en ny förening. 
 
Representationen på KS har under verksamhetsåret 2010/2011 gått från att fylla 3-4 nämnder 
från föregående verksamhetsår till att fylla samtliga nämnder (cirka 15 stycken) med studenter. 
Detta har uppmärksammats som mycket positivt från anställda på KS och den ansträngningen i 
sig har gett Kåren ett gott rykte på fakulteten. 
 
Det ideella engagemanget har ökat avsevärt på hela KS under verksamhetsåret 2010/2011 och 
detta beror till största del på rekryteringen av kursrepresentanter. Det stora antalet 
kursrepresentanter har dock visat sig vara svårt att hantera för endast ett studentombud; därför 
togs initiativet att ha en så kallad ”course-rep coordinator” på IMER under vårterminen. 
Koordinatorn har haft till uppgift att sköta nyrekrytering av kursrepresentanter samt kalla till 
möte med kursrepresentanterna. Koordinatorn har därtill fått gott stöd från studierektorn på 
IMER när det bland annat gäller information om vilka kurser som behöver kursrepresentanter. 
Koordinatorn har, sammanfattningsvis, fungerat som en mellanhand mellan den stora gruppen 
med kursrepresentanter och studentombudet. Koordinator-rollen är definitivt någonting som bör 
fortsätta implementeras på KS samtliga institutioner. 
 
Studentinflytandet på KS är i allmänhet på en god nivå. Det formella studentinflytandet, via 
nämnder och organ, är på en mycket tillfredsställande nivå. Det semi-formella studentinflytandet, 
med bland annat programråd, är på en god nivå i de sammanhang där det fungerar; i de fall det 
inte fungerar kan det bero på en frånvaro av kursrepresentanter och en nyrekrytering behövs 
genomföras. På den semi-formella nivån har även projekt med Studentforum påbörjats - läs 
gärna mer om detta under det övergripande avsnittet om studentinflytande. Det informella 
studentinflytandet är även det på en relativt god nivå, om än det finns mycket kvar att göra. 
Projekt som det bör arbetas med, och som har diskuterats än så länge, är bland annat att skapa 
fysiska informella mötesplatser för studenter och lärare, och inte minst en introduktion till 
Malmö högskola som inte bara består av att få veta vem som är ens kursadministratör, utan även 
att introducera studenterna och lärarna för varandra. 
 
De få antalet lärarledda timmar som erbjuds på många av utbildningarna på KS är ett problem 
som Kåren arbetat aktivt med under verksamhetsåret 2010/2011. Bland annat har det 
genomförts namninsamlingar för mer lärarledd tid. Därtill har frågan diskuteras så fort tillfälle 
getts och många studenter har klagat på att det är för lite lärarledd tid, något man bland annat kan 
se i kursutvärderingarna. Kårens arbete på central nivå i högskolestyrelsen kombinerat med 
regeringens satsningar på studenter i HSJT-gruppen samt tidigare initiativ från studenter vid 
Malmö högskola till demonstrationer för mer lärarledd tid, måste ses som anledningar till att 
högskolestyrelsen beslutade att ge en förstärkning till den så kallade HSJT-prislappen. Idag räknar 
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man på KS institutioner med att kunna erbjuda minst fem timmars lärarledd tid i veckan på A-
nivå, vilket är en förbättring om man jämför med bara för något år sedan då endast fyra timmar 
kunde erbjudas. Fortfarande är dock fem timmar inte långtifrån tillräckligt och Kåren har fört 
diskussioner med KS ledning om att använda sig av system med studentmentorer som 
komplement till de ofta redan hårt ansträngda lärarna; ett system som finns på vissa program på 
KS idag men används av långt ifrån alla.  
 
I allmänhet har Kårens arbete på KS under verksamhetsåret 2010/2011 gått ut på att strukturera 
Kårens lokala organisation. Detta genom att säkerställa det formella studentinflytandet och jobba 
för ökat inflytande på både den semiformella, den formella såväl som den informella nivån. Det 
ideella engagemanget har även det varit en grundsten för att studentinflytandet har kunnat 
fungera, inte minst för att Kårens arbete ska kunna leva vidare under ytterligare ett till två 
verksamhetsår. Kåren har på KS ständigt försökt bejaka långsiktiga lösningar som kan hjälpa 
kommande studentombud.	  	  
	  
§16	  Lärarutbildningen	  (LUT)	  
I början av höstterminen etablerades kontakt med prefekterna, biträdande prefekter, 
utbildningschefen, administrativa chefen samt dekanen på Lärarutbildningen (LUT). Kontakten 
upprättades i syfte att skapa en kommunikation mellan ledningen och ombud. Målet var att skapa 
en informell kontakt för en smidigare relation och inte enbart en formell. Relationen har 
resulterat i en övervägande envägskommunikation då ombuden sökt sig till ledningen när förslag 
uppkommit samt vid behov; å andra sidan har kontakten vid behov varit enklare eftersom 
relationen inletts med ett informellt möte. Kontakten med lärare har aldrig varit aktuell förutom 
vid studentärenden.  
 
Kårens kontakt med studenter på LUT har behandlats genom torsdagsträffarna, torgen, besök på 
kontoret och studentärenden. Precis som på de andra fakulteterna, lockade Forum 
studentrepresentanter att sitta i nämnder och organ. På grund av Forums svaga 
studentdeltagande på LUT, handplockade studentombuden studenter istället för att fylla ut de 
viktiga posterna genom Forum. Detta sätt har varit användbart och skall med stor sannolikhet 
användas i framtiden.  
 
Prefekterna som studentombuden haft kontakt med har gått ut i klassrummen och rekryterat 
studentrepresentanter för studentråden. Dock har informationen som uppkommit i studentråden 
aldrig förts vidare till studentombuden vilket har medfört brist på direkt kommunikation mellan 
studenter och studentombud. Studentombuden var ute i början av terminen och informerade om 
Studentkåren och att studentrepresentanter senare väljs ut när studenterna hamnat i sina 
huvudämnesklasser. Ett svagt intresse för representation bland studenterna visade sig och en stor 
anledning till detta kan vara att informationen hade varit vag och otillräcklig.  
 
Med anledning av det stora antalet studentärenden som inkommit har berott på studenternas 
”Verksamhets Förlagda Tid” (VFT) påbörjades det en utvärdering utav den samme under 
vårterminen. Utvärderingen, som beräknas pågå fram till juni 2011, har som syfte att kartlägga 
studenternas uppfattning om kvalitén gällande handledare, mentorer, partnerskolan osv. 
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Rörande kvaliteten i utbildningen har Kåren upptäckt att riktlinjerna är otydliga i flera kurser. 
Otydligheten medför osäkerhet på kraven som ställs, vilket leder till missförstånd mellan lärare 
och studenter. Ett stort antal studentärenden har uppkommit på grund av förvirring gällande 
betygssättning och bedömning av obligatoriska moment. Diskussionen kring tydligheten har 
analyserats tillsammans med prodekanen och förståelsen för denna problematik har varit 
ömsesidig. Prodekanen anser att otydligheten för studenterna bör avta ju längre gångna de är i 
utbildningen.   
 
En uppfattning studentombuden har fått utav Lärarutbildningen under det gångna året är att en 
del lärares empatiska förmåga för studenter ibland tycks försvinna. Lärarna och ledningen 
tenderar att ställa sig i försvarsposition vid eventuell kritik från studenterna. Personalen tycks 
uppleva svårigheter för att förstå studenternas agerande när de känner sig dåligt bemötta eller 
orättvist behandlade. Detta gäller även ute på VFT där man som student är extremt sårbar vid 
eventuella konflikter med handledaren eller mentor. Det är förvånansvärt att pedagoger på 
lärarutbildningen glömmer bort vikten av att försöka förstå varför studenterna reagerar som de 
gör, och istället lägger ner energi på att motbevisa och argumentera bort problematiken som 
studenten har upplevt. 
	  
§17	  Teknik	  och	  samhälle	  (TS)	  
Under läsåret 2010/2011 har ansträngning gjorts för att synas och finnas på plats på fakulteten, 
och Kåren har ökat engagemanget bland studenterna för att försäkra sig om studentinflytandet. 
Då även K3 och Urbana Studier inhyses på Kranen och U-båtshallen har rekryteringen av nya 
kurs och klassrepresentanter varit framgångsrik. Under det pågående läsåret finns det 
studentrepresentanter i samtliga beslutande organ på TS. I de fallen då studentrepresentanten inte 
kunnat närvara har platserna fyllts med suppleanter. Kåren är dock kritisk till framförhållningen 
inför vissa sammanträden då kallelsen går ut en eller bara några dagar innan.  
 
Kåren har under ht10 och vt11 genomgått strukturella förändringar. Dock är dessa fortfarande 
under implementeringsfas och även om Kåren har lyckats nå upp till en tillfredställande nivå 
finns det fortfarande utrymme för förbättringar. Det formella och informella studentinflytandet 
har förbättras i jämförelse med tidigare verksamhetsår, något Kåren har fått bekräftat från både 
TS och studenterna. Men trots den positiva utvecklingen gällande studentinflytande måste Kåren 
fortsätta arbeta för att engagera fler studenter i utbildningspåverkan.   
 
Kåren har skapat informella och formella mötesplatser för lärare och studenter för att försöka 
överbrygga eventuella barriärer som kan försvåra kontakten mellan lärare och student. Kåren 
samt högskolan måste arbeta för att främja mötesformerna mellan studenter och högskolans 
personal. Studentkåren Malmö anser att en god kontakt mellan lärare och student skulle kunna 
öka förståelsen för varandras situation och på så sätt underlätta lösningen av eventuella problem 
och friktioner. 
 
Ett annat hot som studentkåren upptäckte är den bristande närvaron på föreläsningarna. Ju färre 
studenter som kommer till föreläsningarna desto lättare är det för en lärare få en känsla av 
otillräcklighet, vilket kan leda till brister i undervisningen; detta tror Kåren kan leda till en ond 
cirkel där kvalitén på undervisningen inte fyller kraven för att studenten ska känna motivation för 
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att delta på föreläsningarna. Grunden till problematiken skulle kunna bero på studenternas behov 
av att jobba halv- eller heltid vid sidan av studierna vilket medför frånvaro från undervisningen.  
 
Genom att säkerställa studenternas påverkan i den framtida utvecklingen utav TS har Kåren fått 
ett ökat inflytande på både den formella såväl som den informella nivån. En öppen och klarsynt 
högskola, där studentinflytandet är stark, förbättrar synen på Malmö högskola – och framförallt 
gagnar det dess varumärke.	  	  
	  
§18	  Introduktionen	  
Introduktionen fungerar som ett välkomstevenemang till Malmö högskolas nya studenter. Det 
har traditionellt sett varit Studentkåren Malmö som bedrivit en omfattande introduktion till alla 
nya studenter. Introduktionen har delats upp i två delar.  
 
Den första delen har bestått av mässdagar där olika studentnyttiga företag och organisationer har 
fått möjligheten att träffa studenter. Under mässdagarna samordnade Kåren sina egna föreningar, 
Malmö högskola, Malmö stad, allmänna föreningar och näringslivet för att introducera Malmö 
för studenterna. 
 
Den andra delen av introduktionen fokuserade på de studiesociala aspekterna av studentlivet. 
Inspark 2010 fungerade som denna plattform vilken anordnade en massa av aktiviteter till alla 
nya studenter från den 24 augusti till den 5 september. Ett av ombuden utsågs till koordinator, i 
gemensamt arbete med Inspark 2010, för ett trettiotal faddrar. Aktiviteterna var bland annat 
specialbrännboll och femkamp, maskerad och ”Comedy night” samt en stadsvandring där alla 
nya studenter fick uppleva Malmös sevärdheter. Introduktionen avslutades med en tjugofyra 
timmar lång fest med lekar, charader och tävlingar. Runt 600 nya studenter från samtliga fakultet 
deltog på de olika aktiviteterna. 
 
Introduktionens huvudsyfte var att: 
 

a. integrera nya studenter på Malmö Högskola. 
 

i. För den första gången i Kårens historia anordnades en gemensam 
introduktion riktade till samtliga studentgrupper: 

 
• Nationella 
• Internationella 
• Utbytes 

 
b. introducera och presentera både Malmö högskola och Malmö 

 
c. ge de nya studenterna en meningsfull fritid med roliga aktiviteter 

 
Samtliga aktiviteter var frivilliga och faddrarna gjorde sitt bästa för att se till att samtliga kände sig 
välkomna. 
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En slutsats av Insparken var att den måste koordineras bättre med Malmö högskola och dess 
institutioner, Studentkåren Malmö samt de frivilliga faddrarna. Insparken har tidigare bedrivits på 
olika delar av högskolan och av olika grupper av frivilliga, Studentkåren Malmö har under årets 
introduktion försökt samordna aktiviteter som integrerar studenterna från olika utbildningar och 
fakultet. Efter att ha utvärderat årets inspark har organisationen från Introduktionen 2010 skapat 
ett utskott (Festmesteriet) för att i framtiden samordna introduktionen och andra studiesociala 
evenemang. Förhoppningsvis kommer bildningen av utskottet att förbättra framtida 
introduktioner samt förenkla koordinationen mellan Malmö högskola och Studentkåren Malmö. 
	  
§19	  Akutboende	  
Med anledning av den bostadsbrist som råder i Malmö, och i synnerhet med tanke på bristen på 
studentlägenheter vid läsårsstarten, upprättade Studentkåren Malmö under tre månaders tid ett 
akutboende. Akutboendet riktade sig till den stora gruppen av studenter som inte hade fått någon 
bostad vid höstterminsstarten. Boendeproblematiken befarades bli större i år då fler 
internationella studenter än vanligt sökte sig till Malmö och Sverige av den anledningen ansåg 
Studentkåren Malmö att det var viktigt att vara förberedda för att erbjuda ett tillfälligt 
boendealternativ.  
 
Projektet började med totalt 25 sängplatser, den 20 augusti 2010. Akutboendet fick mer studenter 
än väntat vilket resulterade i överbelastning på den våning som studenterna bodde på. Kårens 
lösning på detta var att öppna arrangemangssalen i gamla studentpuben och kunde därmed hjälpa 
fler studenter med sovplats. Projektet var en framgång, som var avslutade den 26 september 
2010.  
 
Målsättningen att hjälpa bostadslösa studenter uppfylldes. Givetvis var faciliteterna enkla men 
inga större klagomål framfördes av gästerna. Akutboendet existerade som ett billigare alternativ 
till hotellen samt vandrarhemmen i Malmö. 128 studenter använde sig av Akutboendet och fem 
platser avsattes till bostadslösa lundastudenter; bland de boende var majoriteten internationella 
studenter. Kåren skulle ha kunnat utöva projektet på ett bättre sätt om organisationen hade fått 
såväl finansiering som stöd. 
	  
§20	  Klyft-dagen	  
Klyft-dagen var en arbetsmarknadsdag för studenterna som en inkörsport till en framtida karriär 
inom arbetslivet; visionen var att få ett rikstäckande nätverk. Klyft-dagen behöver förankras mer 
och få en annan status på Malmö högskola samt i näringslivet, både i Malmö och i övriga Sverige. 
Klyft-dagen som TS och Studentkåren Malmö anordnade var bra men förbättringar kan alltid 
göras. Kåren behöver få närliggande företag att bli mer engagerade i både utbildningar och 
samarbeten. För att få en bättre anslutning av både studenter och högskolans personal bör 
liknande projekt ha en bättre förankring. Det är ett slöseri med resurser att ett evenemang av den 
här naturen inte marknadsförs ordentligt och därmed inte lyckas locka besökare. 
 
Klyft-dagen anordnades av Teknik och samhälle som delegerade uppdraget till Studentkåren 
Malmös Samverkansansvarig, på grund av de lämpliga kontakter som Kåren har till sitt 
förfogande. Därtill hade Kåren den rätta kunskapen angående en professionell hantering av en 
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sådan arbetsmarknadsdag. Förberedningsprocessen fokuserade på kontakt med företagen, 
logotyp, affischering, reklam m.m. 
 
En scen byggdes upp och monterplatserna inreddes av Kåren. Mingla Event kontaktades för att 
ordna Studietorget till en lounge med möjligheten att mingla och lyssna på den livemusik som 
hade anordnats. Mingla Event ställde upp kostnadsfritt och tog endast betalt för inköp som de 
gjorde för utsmyckning samt för personalkostnad.  
   

a. Händelser under dagen 
 

i. Företagen hade utställningsmontrar där de informerade om vad de 
bedrev för verksamhet och vilken kompetens de sökte.  

 
ii. Inspirerande föreläsningar hölls om bland annat hur man går till väga 

när man vill starta ett eget företag. 
 

iii. En paneldebatt med ”Studenters anställningsbarhet” som ämne ägde 
rum där bland annat dekanen på TS, kårordföranden och tre företag 
medverkade. 

 
iv. Dagen avslutades med mingel och musikunderhållning med möjlighet 

till vidare nätverkande. 
 
Klyft-dagen var en plattform som försåg de medverkande med möjligheten att förmedla 
studenternas och företagens budskap till likasinnade inom gemensamma intresseområde. 
Evenemangen visade de nyblivna studenterna vilken kompetens företagen efterfrågar. Dessutom 
gav Klyft-dagen möjlighet för företagen att hitta hängivna praktikanter eller inrätta samarbeten 
med studenter genom diskussioner kring eventuella examensjobb. 
 
Utexaminerade IT-studenter och studenter som läser sista året engagerades med syftet att 
underlätta för företagen att hitta kompetent arbetskraft. Många ideella studenter hjälpte till under 
själva dagen; utan deras entusiasm och engagemang hade Kåren inte kunnat klara av detta stora 
evenemang.	  
 

§21	  Kårvalet	  2011	  
Valprocessen består av en kandiderings- och en röstningsfas. Beslutet om när processen skulle 
börja togs i ett Kårfullmäktigemöte i oktober 2010. Valarbetet började i februari och slutade i 
början av maj då andra delen av konstituerande mötet ägde rum.  
 

a. Kandideringen 
 

i. Valarbetet, som påbörjades i januari, hade i kandideringsfaset som 
målsättning att få minst 58 kandidaturer (dubbelt så många som FUM-
ledamotsplatserna). 
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ii. Kravet för att få kandideringsrätt var att ha blivit kårmedlem före den 
14 mars 2011.  

 
iii. Kandideringen, som ägde rum mellan 7-22 februari, krävde en 

koordinerad informationskampanj. 
 

iv. Kandideringsperioden lockade omkring 80 kandidater. Av dessa 
uppfyllde 58 kårmedlemskapskravet. 20 andra föll bort av olika 
anledningar och inför röstningsfasen fanns 38 kårmedlemmar som 
kandiderade för 29 ledamotsplatser. 

 
v. Kandidaturperioden avslutades med en fest för presentationen av 

kandidaterna. 
 

b. Röstningen 
 

i. Röstningsperioden sträckte sig från den 15:e till den 24:e mars och var 
öppen för samtliga studenter. 

 
ii. Röstningen skedde endast i digital form. Samtliga studenter tilldelades 

en individuell röstningslänk via e-post. 
 

iii. Varje röstande fick möjligheten att rösta på upp till fem kandidater. 
 

iv. Valresultat som redovisades enligt nedan bekräftades av tre 
observatörer:  

 
• Antalet röstande: 1621 
• Antalet röster: 4003 
• Antalet studenter som röstade på kandidater: 1293 
• Antalet studenter som röstade blank: 328 
• Antalet röster för att komma med i Kårfullmäktige: 78 

 
De ovanstående siffrorna påvisar att 400 fler studenter röstade jämfört med förra 
verksamhetsåret. Det faktum att det behövdes 78 röster för att kunna komma i kårfullmäktige 
reflekterar en konkurrenskraft som aldrig hade funnits under tidigare kårvalsperioder. 
	  	  
§22	  Jouren	  
Under verksamhetsåret 10/11 ersattes den traditionella centrala receptionsrollen till ett roterande 
joursystem där receptionen alternerades bland ombuden. Även kanslipersonalen har i 
undantagsfall bemannat rollen i de fallen då ombuden inte har haft möjlighet. Jouren har under 
året påvisat stora brister och verksamheten måste utvärderas, utvecklas och anpassas till 
studenternas verklighet. 
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§23	  Andrahandsbokhandeln	  
En lockande faktor som banade väg för ytterligare studentaktiviteter var Kårens 
andrahandsbokhandel. Andrahandsbokhandel har fungerat som, förutom en 
bokhandelsplattform, en samlingsplats för studenter att diskutera olika utbildningsrelaterade 
frågor. Andrahandsbokhandeln drivs av åtskilliga ideella studenter som sysselsätter sig med 
administrationen av verksamheten. Konceptet instiftades på Hälsa och Samhälle under 
kårverksamhetsåret 09/10, har nu mera även implementerats på Kultur och Samhälle. 
   

a. Hälsa och samhälle 
 

i. Denna andrahandsbokhandel är öppen måndagar, onsdagar, torsdagar, 
och fredagar mellan klockan 12.00-13.00.  

 
b. Kultur och samhälle 

 
i. Bokhandeln huserar på andra våningen på Gäddan. I dagsläget är 

bokhandeln öppen måndagar, onsdagar och torsdagar mellan klockan 
12.00-13.00. 

	  
§24	  Tisdags-	  och	  torsdagsträffar	  
Tisdags- och torsdagsträffarna är ett forum för studenter att aktivt delta på ett lunchmöte mellan 
klockan 12.00 - 13.00. Dessa träffar fungerar som ett verktyg för studenterna att framföra sina 
åsikter direkt under mötet/träffen för att sedan framföras i de olika nämnder och organ som 
Studentkåren Malmö sitter i. Träffarna fungerar som ett forum för utbyte av idéer samt 
information om olika utbildningsrelaterade ämne. Kontinuerliga tisdagsträffar har hållits under 
varje tisdag mellan klockan 12.00 - 13.00 med undantag.  
   

a. Hälsa och samhälle 
 

i. Träffarna har sedan förra studentombudets tid utvecklats till att även 
lärarna har kommit på besökt.  

 
ii. Mötena är väldigt uppskattade och den nuvarande journalföringen 

kommer att vidareutvecklas.  
 

b. Kultur och samhälle 
 

i. Under våren 2011 hade ett projekt med kontinuerliga Tisdagsträffar 
initierats på Gäddan efter en grundmodell från Fakulteten för hälsa och 
samhälle. Införandet av Tisdagsträffar på Gäddan har dock fungerat 
som ett pilotprojekt där olika modeller har testats varje vecka. 

 
ii. Grundtanken har varit att Tisdagsträffar ska vara ett öppet möte dit nya 

studenter ska kunna komma om de vill börja engagera sig i Kåren, samt 
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ett möte där redan engagerade studenter ska kunna utbyta idéer och 
tankar kring aktuella frågor. Målet har alltså varit att hitta någon slags 
mellanväg mellan ett öppet forum och ett slutet möte. På mötena har 
det serverats fika och bland annat diskuterats Kårvalet, studiemiljön på 
Gäddan och övriga frågor som studenterna har velat lyfta till Kåren. 

 
c. Lärarutbildningen 

 
i. Under våren 2011 hade ett projekt med kontinuerliga Torsdagsträffar 

initierats på LUT. Införandet av Torsdagsträffar på LUT har dock 
fungerat som en föreningsstart för bland annat F3stm3st3ri3t.  

 
ii. Med hjälp av den studiesociala verksamheten har Kåren haft som mål 

att engagera studenter inom utbildningsfrågor på LUT. På mötena har 
det serverats fika och diskuterats studiesociala frågor och olika 
evenemang som Festmesteriet arrangerar. Kåren har arbetat med att 
öka delaktigheten bland studenter för att locka nya sådana att vilja 
engagera sig. 

 
Tisdags- och torsdagsträffarna har visat sig vara en god satsning för att Kåren ska synas mer och 
rekrytera nya ideella, samt aktivera befintliga ideella. Konceptet behöver dock vidareutvecklas 
under våren och hösten för att hitta bästa möjliga mötesform; Kåren bör utöka konceptet och 
applicera det även på Teknik och Samhälle. 
 

§25	  Övriga	  projekt	  
Utöver de ovanstående verksamheterna har Studentkåren Malmö ägnat sig åt olika projekt.   
 

a. Flashmob: som protest mot ett införande av studieavgifter för studenter som 
kommer utifrån EU/EES-området 

 
i. I enlighet med Studentkåren Malmös åsiktsdokument ansåg Kårens 

styrelse under verksamhetsåret 2010/2011 att den högre utbildningen i 
Sverige bör vara fri från terminsavgifter, oavsett härkomst. Med 
anledning av riksdagens beslut 2010-04-21 att införa studieavgifter för 
icke EU/EES studenter från och med hösten 2011 ansåg Kåren att det 
var på plats med en demonstration mot detta beslut i samband med 
riksdagsvalet 2010. Därför planerade och genomförde Kåren och ett 
30-tal studenter en så kallad Flashmob den 17 september, två dagar före 
riksdagsvalet.  

 
ii. Flashmoben genomfördes på Gustav Adolfs torg i Malmö mellan 

valstugorna och ett antal riksdagskandidater. De deltagande studenterna 
gjorde under en minut en så kallad ”freeze” då de stannade upp och 
stod helt blixtstilla samtidigt som de höll i en papperslapp med ett av 
budskapen: ”Min utbildning är gratis”, ”Jag ska betala för min 
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utbildning”, ”Jag är okej” eller ”Jag är inte okej”. Efter genomförandet 
gick representanter från Kåren runt och talade med respektive 
riksdagspartier med krav om ett upphävande av beslutet att införa 
studieavgifter för studenter som kommer utifrån EU/EES-området. 

 
b. Julbordet 

 
i. Julbordet var en framarbetad plan för att göra något roligt för studenter 

inför jul. Minst sagt var julbordet härligt spontant och blev också 
mottaget av studenter och lärare på ett väldigt positivt sätt.  

 
ii. Kåren anordnade tre olika sittningar till vilka man fick köpa biljetter. 

Maten bestod av ett traditionellt julbord, men med lite justeringar för 
olika behov, t.ex. kycklingbullar och falafel som komplement till 
köttbullar. Personal från Malmö högskola också var närvarande under 
dessa sittningar. 

 
c. Vintermys (HS) 

 
i. Vintermys utvecklades från Tisdagsträffarna; Vintermyset bestod av 

pyssel och knåp med lotteritävlingar, Kåren bjöd även på glögg. Foajén 
dekorerades med en färgglad inredning. Dessutom var det ett 
användbart forum att få de ideella att bli mer aktiva. 

  
d. Vintermys (TS) 

 
i. Kåren anordnade fika i vinterkylan för att värma studenterna. Lärare 

involverades då Studentkåren Malmö anser att ett närmande från 
lärarnas sida till studenterna kan frambringa en förbättrad kontakt 
mellan lärare och studenter. TS var med och bidrog med sponsring av 
halva summan av projektets kostnad. Evenemanget genomfördes med 
syftet att studenterna skulle känna att Studentkåren Malmö och Malmö 
högskola anställda utgör en gemensam högskola. 

 
ii. Kåren köpte julmust, pepparkakor, juldekoration, glögg och lite smått 

och gott till Vintermyset. Goodie-bags, glögg m.m. delades ut till 
studenter och personal som kom och besökte Kårens Vintermys. 

 
e. Pedagogiska dagen (HS) 

 
i. Ett pågående projekt som har som syfte att skapa en bättre interaktion 

mellan studenter och lärare gällande förståelse och kommunikation. 
Evenemanget kommer att bestå av olika workshops och 
delaktighetsprogram med föredrag och föreläsningar. 
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f. Goodie Bags 
 

i. Studentkåren Malmö företog sig ett avtal med Academic 
Communications kring en utdelning av ett antal artiklar i goodie bags, 
vilka sattes ihop på Kårkontoret.  

 
ii. Dessa delades ut på de fyra områden (HS, KS, LUT, TS) under Torgen, 

jul, julborden och andra event som Kåren hade anordnat. Artiklarna 
innefattade till exempel energidricka, skrivhäften, vattenflaskor och 
massageoljor. 

 
g. Initiativ Gammalgäddan 

 
i. I november 2010 godkände områdesstyrelsen vid Kultur och samhälle, 

efter ett initiativ av Studentkåren, att ta med ett avsnitt i 
verksamhetsplanen för 2011 om arbetet med att förbättra studenters 
och anställdas arbetsmiljö samt att skapa mötesplatser för dessa. Nästa 
strategiska steg för Studentkåren blev att inleda ett projekt som gavs 
namnet Initiative Gammelgäddan då Gäddan var den byggnad där det 
främst behövdes göras något åt studiemiljön.  

 
ii. Projektet inkluderade bland annat flera artiklar i Kårens tidning 

Mahskara, namninsamlingar, temadiskussioner på Torgen, lobbande i 
ledningsgrupp och institutionsråd, samt en förslagstävling där 
studenterna fick skicka in förslag på hur de ville att studiemiljön skulle 
förändras. Det vinnande förslaget lyftes senare till Husgruppen vid 
Gäddan där det togs väl emot av KS ledning. Förslaget skickades senare 
vidare till chefen vid Plan och lokal som ska ha uttryckt sig kritisk till 
förslaget med tanke på att KS ska flytta in i ett nytt hus år 2015; de vill 
inte spendera pengar på ett hus som de ska lämna om fyra år. Kåren 
tillsammans med KS anser dock att man inte bör vänta i fyra år med att 
satsa på studenterna. Att få till stånd en god studiemiljö kan generera 
bland annat ett ökat informellt studentinflytande, möjliggöra för 
studenterna att stanna kvar i huset och således även bygga upp en 
identitet vid fakulteten och institutionerna. I dagsläget väntar Kåren på 
besked om vad som kommer att ske.	  

	  
§26	  Slutsats	  
Studentkåren Malmö har haft ett laddat verksamhetsår 2010/2011. Kårobligatoriets avskaffande, 
behovet av att komma närmare studenten samt Kårens närmande mot Malmö stad och samhället 
har lett till större arbetsuppgifter och en intensifiering av dessa vilket har medfört en mycket 
större arbetsbelastning för både personal och ideella. 
 
Insatserna har gett resultat och Studentkåren Malmö har i år intagit en centralare roll både mot 
studenterna, Malmö högskola och Malmö stad samt näringslivet. Kåren anses nu vara en självklar 
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samarbetspartner inom många olika arbetsområden och vårt sätt att närma oss vår 
studentpopulation har varit uppmärksammad av andra Kårer, medlemsorganisationer och 
samhället. 
 
I nästkommande verksamhetsår är det viktigt att fortsätta med positioneringsarbetet för att ge 
Kåren en stabil plattform för kommande år. Den största utmaningen för Studentkåren Malmö är 
att behålla sin styrka genom att erhålla och utöka medlemsantalet. Det är viktigt att arbeta efter 
strategier och fokusera på det som gör Kåren attraktiv för studenterna och utnyttja de 
egenskaperna som gör Studentkåren Malmö unik, för att på ett naturligt sätt värva nya 
medlemmar och vårda de befintliga. Studentkåren Malmö måste även fortsätta med de olika 
samarbeten som i år har startats och på så sätt vara delaktig i samhällsutvecklingen. 
 
Studentkåren Malmö har haft ett framgångsrikt verksamhetsår tack vare arbetsteamets brinnande 
intresse för att förbättra Kårens arbete och sitt engagemang för att hjälpa studenten och det 
omgivande samhället. Utan de prestationer som varje individ har rapporterat till gruppens 
insatser hade Studentkåren inte lyckats med det ofantliga arbete som genomförts under året.	  
	  


