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Verksamhetsplan för verksamhetsåret  2018/2019 

Inledning  
Denna verksamhetsplan skall presentera arbetsförfaranden och fokusområden för Umeå 
Medicinska Studentkårs verksamhetsår 2018/2019. Den skall utgöra målsättningar för samma 
verksamhetsår och godkännes av studentkårens fullmäktige som den grund för de beslut styrelsen 
tar rörande dess verksamhets och ansvarsområden. 

Arbetsförfaranden  
Styrelsen och dess medlemmar skall under verksamhetsåret arbeta med sex parallella 
huvuduppgifter.  

1) Utbildningsbevakning. Utbildningsbevakning är ett av studentkårens huvudsakliga ansvar 
och en skyldighet jämtemot alla fakultetens studenter. Styrelsen skall upprätta studieråd för 
samtliga program vid den medicinska fakulteten alternativt fortsätta stötta arbetet hos redan 
existerande studieråd. Där ett program är utformat så att ett permanent studieråd är svårt att 
upprätta skall ett alternativt forum upprättas för studenterna att uttrycka kritik och förslag på 
förbättring till sin utbildning. Ledamöter i styrelsen skall även enligt stadgarna fortsätta arbetet 
med utbildningsbevakningsrådet. Arbetet med kontaktpersoner och studieråd för de olika 
programen skall ske löpande genom hela verksamhetsåret.  Det åligger också styrelsens 
medlemmar att representera Umeå Medicinska Studentkår i de olika organ där studentkåren har 
mandat. Vem som skall representera kåren var skall fastställas av styrelsen om inte kårfullmäktige 
beslutar annat. 

2) Studiesocialt. Vi arbetar enligt tidigare med huvudstuderandearbetsmiljöombud och ett 
studerandearbetsmiljöombud inom varje studieråd. I övrigt så kommer studiesocialt arbete löpa 
på likt tidigare år med ex. äskningar.  

3) Utvärdering & uppföljning. De åligger kårstyrelsen att ge fortsatt stöd till samt utvärdera de 
satsningarna samt utvärdera hur satsningarna fallit ut.  

4) Samverkan. Kårstyrelsen ska under året fortsätta arbeta för att öka samarbetet mellan kårens 
olika instanser, de andra kårerna på campus, universitetet, landsting och kommun samt nationella 
samarbeten med andra studentsammanslutningar. Detta för att stärka vår egen organisation, men 
också stärka studenternas inflytande i relevanta frågor både lokalt såväl som nationellt. 

5) Interna frågor. För att värna organisationens engagerade och för att bygga ett starkt och 
representativt underlag för rekrytering skall studentkåren sträva efter att vara en god organisation 
att verka inom oavsett verksamhetsområde. Arbetet med lika villkor skall genomsyra hela 
verksamheten och det åligger speciellt kårstyrelsen, och kårfullmäktige genom 
likabehandlingsombudet att säkerställa detta.  
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Kårstyrelsen ämnar för att öka sin transparens för att ge studenterna en bättre inblick för vad 
kårverksamheten innebär.  

6) Egna projekt/Arbetsorgan. Styrelsemedlemmarna uppmuntras att skapa egna projekt som, 
efter godkännande från styrelsen, får stöd av ett arbetsorgan vars målsättning, medlemmar, 
återkopplingsdatum och slutdatum fastställs av styrelsen. Utöver egna projekt kan styrelsen också 
skapa arbetsorgan som skall jobba med tidigare beslutade projekt eller mål samt projekt eller mål 
som styrelsen anser måste genomföras.  

Namn Målsättning Ansvarigt organ Tidsplan Uppföljning

Alkoholfria 
aktiviteter

-Att arrangera 
minst 2 alkoholfria 
studiesociala 
aktiviteter per 
termin. 
-Att förbättra 
utbudet av 
alkoholfria 
aktiviteter för 
studentkårens 
medlemmar.

Kårstyrelsen/
Arbetsorgan

Verksamhetsåret Slutet av 
HT2018 och 
VT2019

Arbetsmarknad -Att delta i 
räkmackan  

Kårstyrelsen/
Arbetsorgan

Verksamhetsåret Slutet av 
VT2019

Doktorander -Att förvalta 
forumet för val av 
representanter till 
doktorandernas 
mandat. 
-Att i samarbete 
med kårhuset 
Villan arrangera 
minst två 
studiesocial 
aktivitet specifikt 
för doktorander. 
-Att stötta 
doktorandsektione
n samt 
doktorandombudet

Kårstyrelsen/
Arbetsorgan/  
Doktorandombud

Verksamhetsåret Slutet av 
VT2019
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Internationaliseri
ng

-Att inkludera 
engelskspråkiga 
sammanfattningar i 
nyhetsbrevet. 
-Att inkludera 
engelskspråkiga 
uppdateringar på 
sociala medier och 
hemsidan, där så är 
lämpligt. 
-Att arbeta för att 
förbättra 
studenterna vid 
MedFaks 
möjligheter till fler 
utbyten, och ökad 
kvalitet av dessa.

Kårstyrelsen/
Arbetsorgan/ 
Webbansvarig

Verksamhetsåret Slutet av 
VT2019

Internutbildning -Att bedriva 
internutbildning 
för kårfullmäktiges 
och kårstyrelsens 
ledamöter, 
kvällschefer samt 
studierådsrepresent
anter. 

Slutet av 
HT2018 och 
slutet av VT19

Namn Målsättning Ansvarigt organ Tidsplan Uppföljning
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Kommunikation -Att på adekvat sätt 
kommunicera till 
medlemmarna och 
fakultetens studenter 
om studentkårens 
verksamheter. 
-Att genom riktade 
insatser förbättra 
kommunikationen 
och närvaron hos 
grupper av studenter 
med bristande 
kontakt med kåren 
samt bristande 
representation. 
-Att utveckla 
hemsidan samt 
förvalta utvalda 
sociala medier. 
-Att tillse att alla 
verksamheter 
använder sin 
@medicinska.se 
mail. 
-Att arbeta fram ett 
förslag till ett digitalt 
arkiv

Kårstyrelsen/
Arbetsorgan/
Arbetsutskottet/
Webbansvarig

Verksamhetsåre
t

Slutet av 
VT2019

Kårvalet -Att förvalta 
plattformen för 
kårvalet. 
-Att verka för att 
öka andelen 
medlemmar som 
röstar i kårvalet. 

Kårstyrelsen/
Kårfullmäktige 
/Valberedningen

Verksamhetsåre
t

Slutet av 
VT2019

Lika villkor -Att genomföra ett 
evenemang med 
fokus på lika villkor 
-Att låta arbetet med 
lika villkor 
genomsyra 
verksamheten

Kårstyrelsen/
Likabehandlings-
ombud

Verksamhetsåre
t

Slutet av 
VT2019
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Namn Målsättning Ansvarigt organ Tidsplan Uppföljnin
g

Mervärde -Att arbeta med att 
förbättra mervärdet 
av medlemskap 
-Att informera 
nuvarande och 
potentiella 
medlemmar om det 
mervärde ett 
medlemskap innebär

Kårstyrelsen/Arbetsorgan Verksamhetsår
et

Slutet av 
VT2019

Mottagning -Att tillsammans 
med universitetet 
och de övriga 
studentkårerna verka 
för en god 
mottagning för nya 
studenter vid Umeå 
universitet.  
-Att stötta respektive 
programs 
mottagnings-
ansvariga i deras roll 
att främja den goda 
mottagningen

Kårstyrelsen/Arbetsorgan/
Kårhus-chefer

Verksamhetsår
et

Slutet av 
HT2018 och 
VT2019

Programöverskri
dande aktiviteter

-Att inkludera 
samtliga studenter 
vid den medicinska 
fakulteten i 
studentkårens 
verksamheter.

Kårstyrelsen/Arbetsorgan/
Studie-sociala verksamheter

Verksamhetsår
et

Slutet av 
VT2019

Renoveringen av 
Kårhuset Villan

- Att tillsammmans 
med kårhuscheferna 
hålla en löpande 
kontakt med 
hyresvärd

Kårstyrelsen/Arbetsorgan/
Kårhus-chefer/
Renoveringsgruppen

Verksamhetsår
et

Slutet av 
VT2019
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Studiesociala 
aktiviteter

-Att arrangera 
studentkårens 
årshögtid, 
studentkårens 
jullunch och 
engagemangsmiddag

Kårstyrelsen/Arbetsorgan Verksamhetsår
et

Slutet av 
VT2019

Studiesociala 
verksamheterna 
(exkl. Kårhuset 
Villan)

-Att stötta de 
studiesociala 
verksamheterna i 
deras arbete. 
-Att förse de 
studiesociala 
verksamheterna med 
verktyg för att på sikt 
bli mer självständiga. 
-Att utvärdera de 
olika verksamheterna

Kårstyrelsen/Arbetsorgan Verksamhetsår
et

Slutet av 
VT2019

Namn Målsättning Ansvarigt organ Tidsplan Uppfölj
ning

Utbildningsbeva
kning

-Att upprätta eller 
fortsätta arbetet med 
studieråd för samtliga 
program inom 
medicinska fakulteten. 
-Att stötta 
studieråden i deras 
arbete med den 
kursnära utbildnings-
bevakningen. 
-Att stötta 
studieråden kring 
arbetet i 
programråden.

Kårstyrelsen Verksamhets
året

Slutet 
av 
HT2018
och 
VT2019
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-Att sträva efter att 
kunna erbjuda 
studieråden möjlighet 
att vara 
representerade i deras 
respektive nationella 
utbildningsbevaknings
organ

Återkoppling 
och överlämning

-Att etablera 
återkopplingsdatum 
och aktivt följa upp 
samtliga större 
projekt, målsättningar 
och arbetsorgan. 
-Att färdigställt all 
överlämning för 
styrelseposterna innan 
augusti 2019.

Kårstyrelsen/Arbetsorgan Verksamhets
året

Löpan
de och 
början 
av 
HT201
9


