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Studentkåren Malmös verksamhetsplan 18/19
§ 1 Inledning
Under verksamhetsåret 2017/2018 har Malmö Högskola blivit universitet och Studentkårens
arbete har i mångt och mycket präglats av detta. Nästa fullmäktige och styrelse kommer att ha ett
fantastiskt år med att fortsätta arbetet med att definiera och tydliggöra Studentkåren Malmös roll
och framtid. Den här verksamhetsplanen följer en annan modell än tidigare år och är ett svar på
den feedback som kommit från både tidigare styrelse och fullmäktige kring en tydligare strategi
för att arbeta med verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen följer en struktur där vi tar avstamp i Studentkåren Malmös dagliga
verksamhet, från den reguljära verksamheten till rekrytering till studiesocialt arbete. Detta
kompletteras sedan av fokusfrågor, där Studentkåren Malmös framtida arbete inom frågorna
konkretiseras. De olika sektionerna av verksamhetsplanen har skrivits av olika skribenter men har
jobbats igenom av en redaktör, dock har små skillnader i texten bevarats så att
verksamhetsplanens bakgrund är väl synligt. Det har varit skribenternas avsikt att lämna över
både konkreta och abstrakta mål, detta för att varken lämna Studentkåren Malmö i en för snäv
eller för bred roll.
Verksamhetsplanen avslutas med ett brev från 17/18 styrelse till fullmäktige 18/19.

§ 2 Fokusområden
De fokusområden som har valts för verksamhetsplanen har gjorts efter en bedömning av 17/18
styrelse kring de mest brännande frågorna som kommit upp under året. Detta har bedömts,
utöver det som utgör Studentkåren Malmös grund (Reguljär verksamhet, Rekrytering, Studiesocialt
arbete), vara följande;
●
●
●
●
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§ 3 Reguljär verksamhet
Kårens styrelsestruktur har varit mer eller mindre oförändrad under ett antal år fastän universitetet har
vuxit och förändrats. Under verksamhetsåret 17/18 började Studentkåren Malmös omorganisation med
några förändringar i kansliet samt i styrelsen.
Syftet med dessa förändringarna har varit att utveckla kårverksamheten och göra kårens arbete mer
effektivt och långsiktigt med tanke på universitets utveckling i framtiden. För att säkerställa att de tidigare
gjorda förändringarna ska bli implementerade inom organisationen borde utvecklingen av kårens struktur
därför fortsätta under kommande verksamhetsår. En del av det fortsatta arbetet med den reguljära
verksamheten bör inkludera en utveckling av förhållandet mellan kårfullmäktige (FUM) och kårstyrelsen.
En stor del av kårens reguljära verksamhet handlar om Kårhusets fysiska framtid. Det är osäkert var och i
vilken form framtidens kårhus kommer befinna sig, vilket påverkar både styrelsens och alla
kårföreningarnas verksamhet. Det är av yttersta vikt att arbetet mot att hitta en framtida lämplig byggnad
för Studentkåren Malmös nuvarande och framtida verksamhet prioriteras och fortsätter.
Detta är ett internt arbete för Studentkåren Malmös styrelse, fullmäktige och kansli.
Mål för § 3 Reguljär verksamhet

Tillvägagångssätt

Studentkåren Malmö ska utveckla en dynamisk
och fungerande styrelsestruktur som ger
utrymme för ett mer effektivt arbete för
studenter och Malmö Universitet.

•
•
•

Studentkåren Malmö bör säkerställa att Kåren
och kårföreningarna kan fortsätta sin
verksamhet på bästa möjliga sätt i framtiden.

•
•
•

Studentkåren Malmö bör utveckla och arbeta
med kårfullmäktige och dess roll som
Studentkåren Malmös högst beslutande organ.

•
•
•

Fullmäktige

Studentkåren Malmö

Gör en långsiktig strategi för styrelsens struktur
med tanke på dess möjligheter och begränsningar.
Se över arbetsuppgifter och ansvarsområden inom
styrelsen.
Föra en aktiv dialog med Malmö universitet
gällande den nya polisutbildningen och hur
Studentkåren ska arbeta med den.
Hålla sig uppdaterad vad kommer till situationen
med Kårhuset.
Aktivt undersöka och leta efter möjligheter för ett
nytt Kårhus.
Ha en aktiv diskussion med Malmö universitet och
Malmö stad om kårhusets framtid.
Utforska möjligheterna för utökning av
kårfullmäktiges självständighet.
Öka synligheten av Kårfullmäktige så att studenter
bättre känner till FUM och dess funktion.
Göra en utvärdering av FUM-mötens struktur och
kvalitet för att undersöka hur FUM kan utvecklas.
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§ 4 Rekrytering och Engagemang
Studentengagemang spelar en viktig roll i Studentkåren Malmös dagliga arbete. För att
Studentkåren Malmö ska behålla sin relevans som kår måste vi ha en stabil rekrytering samt goda
rutiner för hur engagemang uppmuntras och belönas. För att uppnå detta måste vi säkerställa och
kontinuerligt utveckla strategier för studentengagemang. Både studiepolitiska och
studiesociala aspekter är avgörande för Studentkåren Malmös utveckling. Den första aspekten
säkrar starkare studentinflytande inom Malmö Universitet och utvecklar studenternas kunskap
och kompetens. Den senare aspekten berikar studenternas sociala liv och kulturella erfarenhet.
Studentkåren Malmö har skapat ett bra nätverk och samverkar med många partners på olika
nivåer. Detta inkluderar Malmö universitet och våra kårföreningar, i synnerhet Festmesteriet.
Att utveckla och stärka dessa band är vitalt för att Studentkåren Malmö ska ha en kontinuerlig
utveckling.
Mål för § 4 Rekrytering och Engagemang

Tillvägagångssätt

Studentkåren Malmö ska verka för att
skapa en bättre image av att vara engagerad
i Studentkåren Malmös arbete.

•

•
Studentkåren Malmö ska etablera metoder
och ordning för kontinuitet.

•
•

•

Studentkåren Malmö bör bredda
rekryteringsprocessen och göra en students
steg till engagerat arbete lättare.

•
•
•

Fullmäktige

Studentkåren Malmö

Dokumentation och promotion, vilket skulle
kunna ge mer synlighet och insyn i Kårens
arbete.
Bättre kommunikation om kårfullmäktiges
engagemang.
Utökad fakultetstid för att ge studentombuden
fler tillfällen att arbeta närmare studenterna
Ökad välkomnande och öppenhet, för att visa
mer av kårens studiepolitiska och studiesociala
arbete.
Ta fram ett meritsystem för att belöna
studenter för att vara studiepolitiskt engagerade
både inom Studentkåren Malmö och Malmö
Universitetet.
Utökat arbete med vår kommunikation på
sociala medier.
Utökad fysisk närvaro genom att vara
närvarande i universitetets miljö.
Hitta nya och utveckla samarbeten med både
befintliga och nya lokala, nationella samt
internationella partners och organisationer.
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Studentkåren Malmö ska kontinuerligt
arbeta och förbättra valprocessen.

•
•

•

Fullmäktige

Studentkåren Malmö

Arbeta för att valnämnden ska få möjligheten
att påbörja sitt arbete med kårvalet tidigare.
Ge ombuden i uppdrag att arbeta med
kontakten de har med sina
studentrepresentanter och därmed uppmuntra
till kårengagemang.
Starta ett event som främjar kårfullmäktige och
ger studenterna möjligheten att lära känna sina
representanter och se deras arbete.
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§ 5 Studiesocialt arbete
Studentkåren Malmö väljer att fokusera sitt studiesociala arbete på studenternas hälsa,
förutsättningar för socialt umgänge och möjligheter till en uppfyllande fritid. Det studiesociala
arbetet som utförs av Studentkåren Malmö ska vara inkluderande och välkomnande och syfta till
att skapa gemenskap för studenter i Malmö.
Studentkåren Malmös samarbetspartners sett till det studiesociala arbetet är
Malmö Stad, Studenthälsan, Malmö Universitets Byggnadsavdelning, International
Office Kårföreningar och Festmesteriet.
Verksamhetsmål för § 5 Studiesocialt arbete Tillvägagångssätt.
Studentkåren Malmö ska arbeta för
studenternas möjlighet till hälsosamt leverne.

•

•
Studentkåren Malmö ska hålla sig uppdaterade
om studenternas hälsa och ge verktygen för
styrelsen att arbeta proaktivt och reaktivt för
bättre hälsa hos studenterna.

Studentkåren Malmö ska stärka studenternas
förutsättningar till socialt umgänge.

•

Arbeta för att en statistisk översyn görs
över studenternas hälsa inom lärosätet.

•

Medverka i utbildningar om arbets- och
studiemiljö, svåra samtal och andra
färdigheter som kan behövas.

•

Vid möjlighet delta i konferenser där
psykisk ohälsa diskuteras och skaffa sig
kunskap genom andras erfarenhet.

•

Sprida information om Kölsvinet som
en mötesplats för studenter.
Arbeta för att Malmö Stad skapar
mötesplatser i Malmö där studenter kan
mötas utanför universitets ramar.
Närvara på och arbeta för att
Introduction Weeks och Insparken är
inkluderande event som skapar
sammanhållning och nya kontakter
studenter emellan.

•

•

Fullmäktige

Studentkåren Malmö

Studentkåren Malmö ska sprida
information och kunskap om
Studenthälsans stödfunktioner.
Verka för en tillgänglig och god
studiemiljö i alla högskolans lokaler.
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Studentkåren Malmö ska hjälpa studenterna att
hitta en uppfyllande fritid.

Fullmäktige

Studentkåren Malmö

•

Erbjuda studenterna en variation av
olika studiesociala aktiviteter på Malmö
Universitet.

•

Arbeta för en öppen och inkluderande
miljö inom vår kärnorganisation och våra
föreningar, så att studenterna känner sig
välkomna att komma in i vår organisation
och bekväma med att stanna.
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§ 6 Bostad
Eftersom Malmö stad växer måste det också finnas fler bostäder för studenter. En av
grundförutsättningarna för att lyckas med sina studier är att ha en trygg bostad. Bostadsfrågan
är styrande i frågor såsom studieval, avhopp och psykisk ohälsa hos studenter. För att
mångfalden hos vår studentgrupp ska utvecklas måste bostadssituationen tas på allvar. Särskilt
utsatta är de studenter som är kapitalsvaga, samt internationella studenter. Det är också en del
studenter som är föräldrar och har därmed behov av en annan typ av boende. Det krävs därför
ett varierat utbud av lägenheter som är anpassade för en heterogen studentgrupp så att alla
studenter har möjligheten att utbilda sig och bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Samarbetspartners i frågan är Malmö universitet, Malmö stad, Sveriges förenade
studentkårer (SFS), och Hyresgästföreningen södra Skåne.
Mål för § 6 Bostad
Studentkåren Malmö åtar sig att arbeta med
frågor som rör studenternas boendesituation
på en lokal och regional nivå.

Studentkåren Malmö åtar sig att stärka sin
ställning i bostadsfrågan på lokal, regional
och nationell nivå.

Tillvägagångssätt
• Att samla in och presentera kvantitativ
och kvalitativ data kring studenternas
boendesituation i Malmö.
• Föra dialoger med universitetets ledning,
Malmö stad och andra makthavare.
•

•
•
•

Fullmäktige

Studentkåren Malmö

Att anordna aktiviteter som syftar till att
belysa problematiken med bostadsbristen
i Malmö.
Att samarbeta med andra studentkåren
och organisationer.
Aktivt driva bostadsfrågan gentemot och
inom SFS.
Att i möjligaste mån uppmärksamma
bostadsbristen i media (debattartiklar,
intervjuer, pressmeddelanden).
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§ 7 Internationalisering
Begreppet internationalisering kan definieras på flera olika sätt. En del av detta är flerspråkighet,
vilket ger möjlighet för nationella och internationella studenter att delta i studiesociala och
studiepolitiska aktiviteter. En annan sida av internationalisering är att representera Malmös
studenter i internationella konferenser som inriktar sig på olika studentrelaterade ämnen, som
t.ex. utbildningspolitik, likabehandling och pedagogik. En annan aspekt av internationalisering är
kunskapsutbyte. Ett exempel på detta är besök från studentkårer från andra länder.
Våra samarbetspartner i frågan är främst våra egna föreningar, såsom ESN och UF samt
International Office på Malmö Universitet
Mål för § 7 Internationalisering

Tillvägagångssätt

Studentkåren Malmö åtar sig att främja
tvåspråkighet inom sin egna verksamhet, med
respekt för att svenska är Studentkårens
arbetsspråk.

•

Studentkåren vill etablera fler förbindelser
och utbyten med olika studentkårer från
Europa.

•

Aktivt söka upp andra Studentkårer, både nationella
och internationella, och försöka etablera minst ett
möte.

Studentkåren Malmö åtar sig att främja
möjligheter att delta i internationella
konferenser både i egenskap som
studentrepresentanter och kårrepresentanter
samt uppmuntra universitetet till att
internationalisera sin egna lärarkår.

•

Uppmuntra universitetet till att skapa incentiv
och meritsystem för studenter som medverkar i
det internationella arbetet.
Uppmuntra styrelsen och FUM till att åka på
internationella event.
Påminn fakulteterna om möjligheterna att bjuda
in externa internationella föreläsare till både
universitetsövergripande och och
fakultetsspecifika händelser.

•

•
•

Fullmäktige

Studentkåren Malmö

Årligen uppdatera Studentkåren Malmö’s
språkpolicy.
Arbeta gentemot universitetet att uppdatera sin
språkpolicy.
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§ 8 Digitalisering
Frågan om digitalisering är genomgående aktuell för högre utbildning. Med digitalisering menas
allt ifrån att vara en individ i ett allt mer digitaliserat samhälle till att skapa digitala
mötesplatser och ett digitalt campus där studentaktivt lärande står i centrum.
I och med vårt uppdrag som utbildningsbevakare är det därför viktigt att Studentkåren Malmö tar
ställning och arbetar med frågan om digitalisering, både i hur vi skyddar studenters intressen i och
med en allt mer digitaliserad utbildning och vår egna plats på ett digitalt campus.
Våra samarbetspartner i frågan är Malmö Universitet.
Mål för § 8 Digitalisering

Tillvägagångssätt

Studentkåren Malmö bevakar frågan kring
digitalisering och hur denna förhåller sig till
studenternas utbildningssituation och lärande

•

Studentkåren Malmö vill skapa digitala
mötesplatser för studenter, både för
information och för studiesociala aktiviteter

•

•

•

Klargöra Studentkårens förhållningssätt
till digitalisering.
Ha en studentrepresentant i relevanta
nämnder och organ.
Utveckla hemsidan så att den blir mer
användarvänlig på samtliga digitala
plattformar.
Utveckla vår plats inom Canvas för
information för studenter.

Studentkåren Malmö vill uppmuntra
universitetet till att skapa digitala mötesplatser
för studenter, både inom kurser och program
men även jobba gränsöverskridande och
internationellt

•

Ta del av det community som finns
både nationellt och internationellt
gällande digitaliseringsfrågan för högre
utbildning.

Studentkåren Malmö åtar sig att hålla sig
uppdaterade kring digitalisering och dess
inverkan på högre utbildning

•

Bevaka relevanta nationella och
internationella utredningar kring ämnet.

Studentkåren Malmö vill att studenter ska
kunna välja sin egen nivå av delaktighet i det
digitala samhället

•

Arbeta för att kortbolagen ska erbjuda
alla studentrabatter även med fysiska
kort.
Arbeta för att Studentkåren Malmö ska
finnas tillgängliga fysiskt på campus.

•

Fullmäktige

Studentkåren Malmö
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§ 9 Akademisk litteracitet
Begreppet academic literacy, härmed kallat akademisk litteracitet, bottnar i en rad olika
kunskaper som skapar förutsättningar för en lyckad studiegång inom högre utbildning. Det
handlar om att studenterna får möjligheten att utveckla sitt akademiska språk, alltså att kunna
läsa, förstå och uttrycka sig vetenskapligt i tal och skrift. Det handlar också om att universitetet
ger studenterna redskap för att kunna reflektera över och granska argument inom olika
disciplinära diskurser. Det kritiska tänkandet är en central del i akademisk litteracitet. Med
detta menas att ta till sig olika perspektiv och kunna förstå, tolka och utmana sina egna
föreställningar och varför man handlar som man gör.
Samarbetspartners i frågan är Studentcentrum, AKL och universitetsbiblioteket

Mål för § 9 Akademisk litteractitet
Studentkåren Malmö åtar sig att jobba för
att studenter ska ha möjligheten till att
bättra sin egen akademiska kompetens.

Studentkåren Malmö åtar sig att driva
frågan om studenters rätt till en likvärdig
utbildning.

Tillvägagångssätt
• Att tillsammans med Studentcentrum,
AKL och universitetsbiblioteket utöka
stödverksamhet för studenter så som
mentorer, skriv- och matematikverkstäder
samt workshops/föreläsningar om
studieteknik.
•

•

Fullmäktige

Studentkåren Malmö

Att föra en fortsatt diskussion med
universitetets ledning om
lärarens/handledarens ansvar att skapa
möjlighet för studenter att utveckla sin
akademiska litteracitet genom
utbildningen, exempelvis genom att
utveckla högskolepedagogiken i
undervisning, feedback och handledning.
Att sprida kunskap och driva frågan om
breddad rekrytering och breddat
deltagande och varför det är viktigt för ett
öppet kunskapssamhälle.

Besök
Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö

Telefon
040–665 75 65

E-post
receptionen@malmostudenter.se

Postadress
205 06 Malmö

Org.nr
846502-0868

Webbplats
malmostudenter.se

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 18/19 11 (11)

§ 10 Slutord
Kära Fullmäktige för verksamhetsåret 2018/2019,
Vårt verksamhetsår har varit full av kamp, värme och solidaritet. Vissa tider har varit tuffare än
andra men vårt engagemang, driv och ambition har stått fast. Vi har gjort både stora och små
förändringar, funderat kring vår plats i en värld med minskat engagemang och i en alltmer global
värld, där vi inte längre bara kan se till oss själva utan måste våga se bortom våra nationella
gränser. Vi har bråkat och medlat och samarbetat med Malmö Universitet, Malmö Stad och en
mängd andra föreningar och organisationer. Studentinflytande är, i grund och botten, det som
gör att vi fortsätter. Genom oss på Studentkåren Malmö får studenterna hjälp, stöd, tröst och
vänskap.
Vi i Styrelsen 17/18 lämnar över denna verksamhetsplan skriven med kärlek, till det nya
fullmäktige för beaktande och vi hoppas att den ger inspiration och vägledning för ert kommande
arbete och att vi har gett er en god grund att stå på.
Vi hoppas att ni har ett lika fantastiskt år som vi, och vi önskar er varma och många lycka till.
Framåt, för kunskap, värme och hopp!
Vänligen,
Pontus Källström
Ordförande 17/18

Rebecka Welander
Vice ordförande 17/18

Ilona Karppinen
Studentombud KS 17/18

Yuliyan Konstantinov
Studentombud LS 17/18

Paolo Alexandriyski
Studentombud TS 17/18

Pontus Nilsson
Studentombud HS 17/18

Nina Huovinen
Ideell ledamot 17/18

Jenna Pystynen
Ideell ledamot 17/18

Kinga Kowalczyk
Ideell ledamot 17/18

Fullmäktige

Studentkåren Malmö
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