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Verksamhetsplan 2023 
Skogshögskolans studentkår 

 
Enligt Skogshögskolans studentkårs stadgar är studentkårens främsta ändamål enligt följande: 

 
” Studentkåren skall bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 

förutsättningarna för studier vid fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges 

lantbruksuniversitet. Studentkåren har till uppgift att främja studierna vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet och att tillvarata medlemmarnas intressen, bevara kårens traditioner 

samt att verka för god kamratskap bland medlemmarna. ” 

Under verksamhetsåret 2023 ska följande verksamhetsområden prioriteras: 

 
Kårverksamhet 

 
Kåren är till för alla och ska i och med detta eftersträva ett varierat utbud av aktiviteter samt 

sköta studentkårens kulturella verksamhet, föra vidare och utveckla kårens traditioner. Detta 

ska genomföras genom 

 
Att uppmärksamma kårhusets 40-årsjubileum och fira det på ett lämpligt sätt. 

 
Att utskott och föreningar anordnar evenemang och aktiviteter för att öka trivseln och 

stärka gemenskapen för kårens medlemmar. 

 
Studiebevakning 

 
Studiebevakning är kårens främsta uppgift och verksamheten ska under 2023 utvecklas genom 

 
Att verka för en förbättrad utbildningskvalité på fakulteten för 

skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet exklusive utbildning på 

Skogsmästarskolan. 

 
Att verka för det nya verksamhetsområdet “Studentkårens verksamhetsområde för    

studiebevakning är utbildning på grund- och avancerad nivå vid Sveriges 

lantbruksuniversitet i Umeå, samt forskarstuderande vid fakulteten för skogsvetenskap” 

 
Att fortsatt studiebevaka för skogsvetarprogrammet och jägmästarprogrammet samt 

utvärdera genomförda förändringar inom studiebevakningen. 

 

 
Att upprätta bättre kontakt mellan studierådet och övriga skogsstudenter samt förbättra      

representationen i programnämnden skog. 

 
Att verka för att studiebevakningen skall vara väl förankrad i studenternas uppfattning om 

sin utbildning. 
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Information 

 
Att studentkårens medlemmar får ta del av vad som händer inom kåren är en väsentlig faktor för 

att bedriva verksamheten. Styrelsen vill förbättra informationsspridningen genom 

 
Att ständigt verka för att relevant information gällande kåren sprids på ett 

effektivt sätt ut till medlemmarna. 

Att förbättra den gemensamma kommunikationen och samla alla utskott på samma 

plattform för att öka transparensen, underlätta kunskapsöverföringen och förbättra det 

administrativa arbetet. 

 
Att förtydliga befintliga arkiveringsrutiner samt undersöka alternativ till den 

nuvarande digitala arkiveringen. 

 
Att tillämpa kårens hemsida på ett nyttigt sätt samt att hålla den uppdaterad. 

 
Att varje sektion/förening ska göra ett eget årshjul för sina aktiviteter. Detta 

implementeras sedan i ett gemensamt, allmänt årshjul för hela kåren för att underlätta 

planering. 

 

 
Näringslivskontakt 

 
Studentkåren har en lång tradition av ett nära samarbete med näringen. Vi finansierar idag en 

betydande del av vår verksamhet genom olika typer av sponsoravtal och vi har också forum, 

däribland Kårrådet, där vi kan få råd och stöd gällande vår verksamhet. Därför ska 

studentkåren under 2023 verka för 

 

 
Att upprätthålla ett samarbete med näringslivet kring sponsoravtal samt implementera 

sponsoravtalen. 

 
Att ge studentkårens medlemmar bästa möjlighet att knyta kontakt med näringen under 

studietiden. Bland annat ska studentkåren anordna företagsmässan “Märgträffen” och 

företagsträffar för att främja kontakten mellan studenter och näringen. 

 

 
Internationalisering 

 
Studentkåren ska verka för en god samverkan med studenter av andra nationaliteter genom 

 
Att relevant information ska skickas ut på engelska till utbytesstudenter. 

 
Att lyfta fram de internationella möjligheter som finns för kårens medlemmar genom t.ex. 

IFSA. 

 
Att främja och utveckla det internationella utbytet genom IFSA. 
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Värdegrund och jämställdhet 

 
Studentkårens värdegrund ska spegla kårens värderingar och vara en grund för våra 

bemötanden. Studentkåren ska alltid se efter att dessa är tillämpliga och efterlevs genom 

 
Att kontinuerligt arbeta med att informera om värdegrunden samt se till att den är 

lättillgänglig. 

 
Att värdegrunden ska finnas tillgänglig på både svenska och engelska. 

 
Att ha ett fortsatt arbete med jämställdhetsfrågor i form av föreläsningar kring ämnet. 

 
Att jobba aktivt med lika villkorsfrågor och jämställdhet genom att delta i 

kommittéer, grupper och workshops som rör dessa frågor. 
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