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Föreningens synlighet, information och kommunikation

I och med uppstarten av Informations- och Marknadsföringsutskottet får föreningen under
verksamhetsåret en helt ny möjlighet att från grunden omarbeta vår kommunikation, vårt
informationsflöde och öka vår synlighet.

Det ska också vara enkelt för medlemmarna att kontinuerligt följa med i styrelsen och dess utskotts
arbete. Denna information ska vara lättillgänglig på föreningens hemsida som med nya rutiner ska bli
en samlad och ständigt uppdaterad källa till information.

Som en viktig del i ledet av att vara lättillgängliga för våra medlemmar ska styrelsen och utskotten ha i
beredskap att när möjligt lägga om sin verksamhet till campus och kraftigt öka vår synlighet.

Att etablera kontakt med styrelsen eller våra utskott ska bli enklare och det ska samtidigt bli tydligare
vilka kommunikationsvägar som finns beroende på ärende.

Medlemsrekrytering och medlemsförmåner

Verksamhetsåret 21/22 ska föreningen arbeta för att uppnå ett mål på 500 medlemmar. Detta ska delvis
ske genom ökade förmåner för medlemmar oavsett termin, studieort eller intresse. Förmånerna ska
vara av varierad karaktär. Styrelsen ska också aktivt arbeta med att stötta initiativ från medlemmar och
utskott som verkar medlemsrekryterande.

Under arbetet med att skapa fler förmåner ska föreningen ska inte sträva efter att alla medlemmar ska
ha samma förmåner, utan förmåner av lika värde. Detta ger utrymme för nya traditioner, ny
studiesocial kraft och en miljö där vi som förening kan växa.

Centralt i föreningens arbete kring medlemsrekrytering och medlemsförmåner åligger det styrelsen att
tydliggöra vilka förmåner man har som medlem och vilket arbete man bidrar till.

Föreningens demokratiska struktur

Engagemang tar sin början i möjligheten att påverka.
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I och med decentraliseringen har föreningens geografiska spridning ökat kraftigt. Det är dock fortsatt
viktigt att alla medlemmar har samma möjlighet att påverka föreningens arbete oavsett ort. Därför
behöver strukturen för våra forum ses över ur både ett demokratiskt och ett tillgänglighetsperspektiv.

För att minska avståndet mellan medlemmar och styrelsen bör möjligheten till mindre formella forum
ses över, där aktuella frågor kan diskuteras, och förslag från medlemmar lättare läggas fram. Detta kan
leda till bättre och mer demokratiska underlag för fullmäktiges beslutsfattande.

Ett viktigt led i att kunna påverka är att veta hur man påverkar, därför ska styrelsen tillhandahålla
utskott och medlemmar med mer lättillgänglig kunskap i hur föreningens verksamhet är uppbyggd. En
enskild medlem som vill påverka ska enkelt kunna ta reda på hur denne skall gå till väga.

Återgång från distansläge till hybrid- och campusundervisning

Återinförande av campusförlagd utbildning kommer att påbörjas i steg. Styrelsen genom LiMUR bör
arbeta aktivt med utvärdering av de positiva och negativa lärdomarna som pandemin inneburit.
Återgången kommer domineras av bibehållande av kostnadseffektiva utbildningslösningar och LiMUR
bör verka genom tydliga ställningstaganden som grundar sig i studentåterkoppling för säkerställande
av god kvalitet.

I samband med att utbildningen återgår till campusförlagd kommer även studiesocial verksamhet
återgå till att ske på plats. Under denna övergång kommer det vara viktigt att främja studiesocial
verksamhet genom att uppmuntra och stötta våra studiesociala aktörer samt återinföra uppskattade
evenemang. Styrelsen ska även jobba med att utvärdera och ta vara på de delar av den studiesociala
verksamheten som förändrats och kan få finnas kvar även efter att pandemiläget är över. Detta för att
kunna bredda och förbättra vårt studiesociala utbud.

Efter ett år som inneburit stora förändringar i såväl studierna som det vardagliga livet är arbetet för att
främja den psykiska hälsan hos studenterna viktigare än någonsin. För att utföra detta arbete och
minska den sociala isoleringen bör flera event likt inspirerande föreläsningar, Zoom-arrangemang och
när det är möjligt, sociala event på plats genomföras. För att kartlägga måendet hos studenterna nu
efter ett år av distansstudier kan förslagsvis en ny studentundersökning genomföras samtidigt som man
bearbetar de enkäter Consensus har planerat för.
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