
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2012-2013 
Uppsala Universitets Studenter 
 

1. Inledning 

Denna verksamhetsplan (VP) är tänkt som ett arbetsdokument för Uppsala 
Universitets Studenter (UUS) under hösten 2012 och våren 2013. Tanken är att inte 
bara styrelsen utan alla aktiva medlemmar i partiet ska bidra för att förverkliga de mål 
vi satt upp. Vid varje rubrik finns en angiven person som ansvarig, dock är denna 
person endast ansvarig för att samordna och inte att genomföra arbetet själv. Ansvar 
ligger på samtliga medlemmar i partiet. 

 

2. Politik 

Ansvarig: Partiombud 

Denna sektion handlar om vad vi konkret vill uppnå inom kårpolitiken under det 
kommande året. Detta blir en konkretisering av partiprogrammet. De metoder vi har 
att tillgå är vår representation i FUM samt våra kanaler inom kårens organ samt 
universitetsorgan. 

Årets mål är att: 

1. Särskilt bevaka studentinflytandet under sammanslagningen med Gotland och 
under processen fram till kåransökan 

2. Arbeta för att studentrepresentanterna ska få tillgång till relevanta 
utbildningar för sina uppdrag 

3. Ge utökad makt till sektionerna 
4. Fortsätta utmana det partipolitiska systemet 
5. Arbeta för ett mer konkret, strukturerat och långsiktigt strategiarbete för 

kåren 
6. Bevaka och bredda diskussionen kring studentbostadsfrågan 
7. Arbeta för en ökad medvetenhet om kårverksamheten hos studenterna 
8. Arbeta för förbättrad lärarkontakt 
9. Arbeta för högre kvalitet i VFU och praktik 
10. Arbeta för att minska platsbristen på campus 
11. Bedriva en ekonomsikt ansvarstagande politik 
12. Tillse att vår egen politik är uppdaterad och relevant för de studenter vi 

representerar 
 



3. Ekonomi 

Ansvarig inom partiet: Kassör 

Partiet har länge dragits med en dålig ekonomi. Tanken är att vi ska försöka att 
förbättra detta läge. För att göra det kommer vi för det första att vara mer aktiva med 
att marknadsföra den frivilliga medlemsavgiften, och att det framkommer hur viktigt 
varje enskild medlems bidrag är. För det andra kommer vi att se över möjligheterna 
att söka bidrag och annat finansiellt stöd. För det tredje se över donationsmöjligheter 
från alumner. 

UUS bör även bilda en förening, dels för att underlätta kassörens arbete i framtiden 
men också för att ge partiet en stabilare grund inför kommande års arbete. Kassören 
slipper stå personligt ansvarig för ekonomin och ett plusgirokonto ger ett mer 
professionellt intryck.  

Årets mål är att: 

1. Öka intäkterna från medlemmar. 
2. Öka donationer från alumner. 
3. Bilda en förening. 

 

4. Rekrytering 

Ansvarig: Samtliga partimedlemmar 

Den senaste tiden har partiet lyckats väl med sin rekrytering och vi har fler aktiva 
medlemmar idag än vi hade för två år sedan. För att ha ett fortsatt starkt UUS även i 
framtiden måste vi rekrytera nya medlemmar. Det är även viktigt att ha medlemmar 
från samtliga fakulteter och vetenskapsområden vid Universitetet, då detta bidrar till 
en bredare väljargrupp. 

Rekryteringen kommer att ske genom campusfikan och liknande aktiviteter. Detta kan 
påbörjas redan under hösten så det inte krockar med vårens kårval. Vi kommer även 
att använda våra informella kontakter för att rekrytera vänner och bekanta. Om var 
och en drar in en ny person så kommer partiet att växa enormt.  

Årets mål är att: 

1. Hålla campusfika på samtliga campus och följa upp dem med bra 
inslussningsaktiviteter. 

2. Ha minst 30 namn på listan inför kårvalet. 
3. Ha regelbundna partiaktiviteter för nya och gamla medlemmar. 

 

5. Kampanj och marknadsföring 

Ansvariga: Samtliga partimedlemmar 

För att fortsätta ha inflytande över kåren och att nå ett bra valresultat efter kommande 
kårval behöver vi marknadsföra oss. Det finns flertalet kanaler för att marknadsföring. 
Dels bör den nya hemsidan vidareutvecklas och uppdateras. Det bör framgå tydligt 



hur man kan gå med i partiet och vad vi har för mål samt visioner. Skriva 
debattartiklar och dylikt i samtliga nummer av ERGO. Utnyttja sociala medier mer i 
vår marknadsföring. Det handlar givetvis också om mindre saker som till exempel att 
prata med vänner och bekanta. 

Årets mål är att: 

1. Vinna valet, minst 12 mandat (ett mandat kostar ca 50 röster). 
2. Uppdatera och utveckla hemsidan. 
3. Synas i varje nummer av ERGO. 
4. Marknadsföra oss mer via sociala medier, speciellt under kårvalet . 
5. Börja kampanjaktiviteter minst 1 månad innan kårvalet börjar (kårvalet 

börjar 7 april). 

 

6. Alumnarbete 

Ansvarig: Alumnansvarig 

UUS firar 50 år 2014. Inför detta vore det på sin plats att förbereda inför en fest. 
Kontakt med alumner bör upprättas och dessa bör bjudas in. Alumnarbetet är även en 
viktig grund för möjliga alumndonationer till partiet. 

Årets mål är att: 

1. Samla in kontaktuppgifter till gamla medlemmar och upprätta en kontaktlista. 
 
 
7. Arkivering 
 
Ansvarig: Ordförande 
 
Då det tidigare år ej funnits några tydliga linjer och rutiner för arkivering av bland 
annat mötesprotokoll bör detta ses över. Det är mycket viktigt för en seriös 
verksamhet att ha rutiner för arkivering. Det ska finnas möjlighet att hitta protokoll 
från tidigare möten och att ha samtliga dokument samlade. 
 
Årets mål är att: 

1. Skapa rutiner för arkivering. 
2. Undersöka möjligheten att få plats i Uppsala studentkårs arkiv. 

 


