
Verksamhetsplan för H -sektionens 
styrelse verksamhetsåret 2019/2020  

Utveckla H -sektionens verksamhetsplaner  
Styrelsen skall arbeta för att utveckla H -sektionens verksamhetsplaner. Styrelsens verksamhetsplan 
på H-sektionen är för närvarande inriktat på kortare arbetspunkter. Vi tycker att verksamhetsplanen 
även bör kunna ta hänsyn till projekt som skall sträcka s ig  över flera år. Exempelvis har studentkåren 
centralt i sin verksamhetsplan prioriterade områden som sträcker sig över flera år med del projekt 
med kortare tidsspann som skall leda till det stora målet uppnås.  
 
Därför tycker vi att styrelsen skall arbet a för att ta fram en ny mall för hur en verksamhetsplan kan 
läggas upp för att passa H-sektionen. Samt undersöka vilka områden som skall vara de prioriterade i 
en sådan. 
 
Det är för närvarande endast styrelsen som har en verksamhetsplan på H-sektionen. Styrelsen tycker 
att det bör undersökas om även utskott och kommittéer skall använda verksamhetsplaner. Detta för 
att pusha kommittéer och utskott att verkligen utveckla sin verksamhet och undvika stagnation.  

Undersöka engagemanget på H -sektionen  
Att det råde r lågt engagemang bland studenter på hela Chalmers och H-sektionen är ingen nyhet. 
Senaste två åren har det varit generellt lågt intresse att söka till kommittéer/föreningar/utskott på H -
sektionen. Samtidigt har det varit lite intresse generellt av att del ta på sektionens arrangemang 
under läsåret. Det är sällan platserna tagit slut vid ett biljettsläpp. Majoriteten av deltagarna på 
arrangemangen består av studenter som redan är sektionsaktiva eller har nära vänner som är det. 
 
Då arrangemangen skall vara riktade till hela H -sektionens medlemmar bör styrelsen göra en djupare 
undersökning varför en stor del av medlemmarna inte väljer att gå på arrangemangen. Detta är en 
svår uppgift som kräver att styret undersöka vad det beror på. Vad skulle få sektionens medlemmar 
att vilja engagera sig mer i nöjeslivet på sektionen? Detta resultat bör sedan sammanställas, 
utvärdera och presenteras för sektionens medlemmar. Där efter bör ett arbete startas för att försöka 
öka engagemanget med utgångspunkt i den analys som gjorts. 

Utveckla sektionens ekonomiska arbete  
I dagsläget fungerar det ekonomiska arbetet på H-sektionen okej men som med mycket annat går det 
alltid att förbättra. Bokföringen görs för närvarande via en äldre programvara som bara stödjer 
windows. För att göra arbetet smidigare för ekonomiansvarig och sektionens kommittékassörer bör 
man byta till modernare system. Ekonomiansvarig kommer att behöva lära sig det nya systemet och 



sedan instruera kommittékassörerna hur man använder det och att flytta sin redan på började 
bokföring innan deras verksamhetsår är slut . 
 
Att  sektionens olika verksamheter arbetar efter olika verksamhetsår är också en punkt  som man bör 
se över, och undersöka hur man på bästa sät t  kan sammanföra dessa t ill at t  gå på samma 
verksamhetsår.   
 
Under det  gångna året  har et t  arbete genomförts för at t  göra Styrets utskott  mer ansvariga för sin 
egen ekonomi. Detta är något  som bör följas upp och utvärderas för at t  se om det  var lyckat  och 
isåfall om man skall ta det  längre. 
 
Vidare bör Styret  verka för at t  en budgetmall tas fram som alla kommittéer och utskott  skall använda. 
Detta för at t  göra det  enklare för revisorer, ekonomiansvarig samt ekonomiskt  ansvariga i 
kommittéer at t  kunna jämföra och hålla koll på ekonomin. 

Studentrepresentanter  
Det har under flera år tillbaka varit dåligt deltagarantal bland studentrepresentanterna, för 
programråden, de psykosociala ronderna, kursnämndsmöten och annat. Det har under året arbetats 
med att skapa ytterligare incitament för att delta som representant. Det be höver vidare arbetas med 
att skapa tydligare information om vad man gör som representant, kontinuerligt utvärdera arbetet 
med representanterna och motivationen till att engagera sig som representant. Syftet är att  
alla på sektionen ska veta vad en representant är och vad dom gör. Denna punkt är inget som 
kommer klaras av på endast ett år utan bör finnas med under flera år när den nya verksamhetsplanen 
utvecklas. 

Utvärdera SnHs arrangemang  
SnHs arrangemang har i dagsläget inte utvecklats på flera år. För att locka fler studenter bör därför 
dagens arrangemang och nya arrangemang ses över. 

Fortsätta arbetet med att utveckla Harm  
Harm’s verksamhet kan i dagsläget upplevas något liten och behöver utvecklas. Speciellt fokus borde 
ligga på att hitta nya arrangemang  som företag kan delta på som studenterna på sektionen är 
intresserade av. Även befintliga arrangemang behöver ses över och utvecklas i och med att Harm-
mässan flyttas till november. Se vilka områden mässan kan utvecklas på, exempelvis 
sammanslagning med exjobbsdagen samt utöka antalet företag för de mindre representerade 
programmen. 

Utveckla JämH  
Då JämH har blivit ett nytt utskott på H -sektionen behöver styrelsen undersöka hur deras 
verksamhets skall struktureras. Vidare behöver styrelsen fortsätta utveck la JämH så att deras 



verksamhet ger sektionens medlemmar en möjlighet att delta i främjandet för jämlikhet på 
sektionen.  

Sektionslokal  
Då förhoppningen är att en sektionslokal skall börja byggas under verksamhetsåret behöver styrelsen 
vara aktiv i dess utformning och se till att det som byggs är anpassat efter vad sektionen efterfrågar.  
 

Hemsidan  
Då H-sektionens hemsida för närvarande in te lever upp till den standard som kan förväntas  
av en sektionshemsida på Chalmers anser styrelsen att det bör arbetas med under 
kommande verksamhetsår. En hemsida behövs för att vi som sektion skall vara tillräckligt 
transparenta mot våra medlemmar, för a tt företag skall kunna hitta oss och veta vem som de skall 
kontakta. Styret vill därför fortsätta arbetet med att färdigställa och optimera sektionshemsidan. 
Detta inkluderar att jobba för att fylla den med relevant innehåll, så att den kan bli navet i  
sektionens informationskanaler. Tillse att H -sektionen är tillräckligt transparenta vad gäller  
att göra protokoll, reglemente och stadgar tillgängliga för sektionsmedlemmar.  

Datasystem  
För drygt ett år sedan trädde lagen GDPR i kraft sektionen har jobbat kont inuerligt sen dess med att 
säkerställa att kommittéer, utskott, föreningar och styrelse hanterar personuppgifter på ett säkert 
sätt. Styrelsen bör under nästa verksamhetsår utvärdera hur man använder sig av systemen och se om 
det är något man saknar för att hantera personuppgifter. Detta föra att säkerställa att H -sektionen 
följer GDPR. 

Bakomliggande datasystem  
Då H-sektionen under föregående år har bytt bakomliggande datorsystem från kårens (Plesk) till G -
suite (Google system) behöver styrelsen fortsätta att utveckla användningen och se till att 
kommittéer, utskott osv får ut maximalt av datorsystemet.  
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