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Verksamhetsplan för -sektionen 2016
Här finner du vad sektionen har för mål med sin verksamhet för året 2016. Målen är framtagna utefter
vad 2015 års styrelse anser behöver arbetas vidare med under 2016, vad som har saknats under 2015 samt
vad 2016 års styrelse vill arbeta med.

Styrelse, Administration & Organisation
-sektionens styrelse skall under 2016
– anordna en gemensam och sektionsgenerell funktionärsutbildning vid terminsstart för sektionens
nytillträdda funktionärer
– starta upp arbetet med att erbjuda postspecifika utbildningar för funktionärer
– utvärdera vad sektionen får ut av det nationella samarbetet SaFt
– tidigt på verksamhetsåret skapa en kommunikationsstrategi för sektionen
– förbättra i vilken utsträckning personlig feedback ges till funktionärer
– utvärdera samt undersöka nya möjligheter kring rekryteringsarbetet inför val av funktionärer
– arbeta för en centraliserad informationsspridning genom Sanningsministeriet
– utvärdera den nya valprocessen för fös
– arbeta för ett kontinuerligt samarbete med andra sektioner på LTH även utanför nollningen.
– internationalisera sektionens informationskanaler och resurser
– arbeta för mer kontinuerliga utvärderingar av sektionens verksamhet
– utvärdera formatet på budgeten
– utreda sektionens ekonomiska läge och vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra det
– utreda hur sektionen skiljer på tack, arbetsglädje, representation och arbetskläder

Utbildning
-sektionens styrelse skall under 2016
– informera studenter att om man läser kurser utanför obligatoriet så kan de vända sig till studierådet
om de har problem med sina kurser
– utreda möjligheten till andra föreläsningsmetoder än de klassiska salsföreläsningarna så som webbaserad undervisning
– informera sektionens studenter om deras rättigheter i utbildningen.
– främja en diskussion kring mer övergripande studiefrågor samt programupplägg mellan årskurserna
inom varje program
– utvärdera kursombudens roll och funktion
– arbeta för att informationen från och om specialiseringar ligger på en adekvat nivå
– driva frågan om att införa fler moment på engelska i kurserna i grundblocket
– utreda hur informationsspridning angående aktuella händelser i studiebevakningen går att förbättra
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Gemenskap & service
-sektionens styrelse skall under 2016
–
–
–
–
–
–

se över möjligheten för utskott att ta hjälp av varandra vid anordnandet av tackaktiviteter
sträva mot fler utskottsöverskridande evenemang och projekt
utvärdera möjligheter för rekrytering av internationella studenter till sektionens verksamhet
vidareutveckla funktionärsposten fixare.
göra det enklare för medlemmar att engagera sig i event eller projekt utan att bli vald som funktionär
utvärdera sektionens styrdokument som berör likabehandling och göra dessa mer överskådliga eller
samlade
– skapa ett register över sektionens mer värdefulla inventarier samt uppdatera Regler för uthyrning
och utlåning med prislista

Näringsliv
-sektionens styrelse skall under 2016
– uppdatera prissättningen på företagsevent under året samt utvärdera vilka verksamheter som skall
subventioneras
– upprätta en god mentorskapsverksamhet
– arbeta efter den plan som har tagits fram om hur sektionens mentorverksamhet ska fungera och
utvärdera denna
– utvärdera framtagandet av nya ansvarsposter inom FNU
– starta upp case-verksamhet på sektionen
– skapa bättre kontakt med -sektionens alumner
– anordna evenemang vars syfte är att förbereda studenter inför arbetsmarknadsmässor, såsom
FARAD och ARKAD
– utveckla jobbportalen på websidan så att den även innehåller exjobb
– utöka arbetet för ett samarbete med större variation av företag, med syfte att alla utbildningar på
sektionen kan ta del av verksamheten

