Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Inledning
Under verksamhetsåret 2016 har vi haft ett år präglat av onsdagsträffar, kongresser,
internationell solidaritet och ett chockartat amerikanskt val. Vi har träffats för att stöta och
blöta olika politiska teman och gjort vad vi kunnat för att påverka det socialdemokratiska
partiet.
Styrelsen bestod fram till februari 2016 av:
Elin Fondén
Marina Fransson
Linnea Stevander
Dijana Mujdzic
Elvira Johansson
Ruben Malmström
Josef Akar
Efter det extrainsatta årsmötet som hölls i februari 2016 bestod styrelsen av:
Elin Fondén
Marina Fransson
Linnea Stevander
Dijana Mujdzic
Björn Lönnqvist
Adrian Manucheri
Jämställdhetsberättelse
Se separat dokument.
Ekonomisk berättelse
Se separat dokument.
Påverkan
Under verksamhetsåret 2016 har GSHF medverkat på SSU Göteborgs distriktsårskonferens
där vi hade två ombud och två ersättare, Göteborgs Socialdemokraters distriktskongress där
vi hade 12 ombud och 12 ersättare, S-Studenters nationella kongress i Karlstad där vi hade
sju ombud och en ersättare, och Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts höstmöte där vi
hade 12 ombud och 12 ersättare.
Vi har sett att motioner från klubben som via kongressbeslut i Göteborg och i hela
S-studenter har blivit uppmärksammade och förespråkade. Bland annat motionen om
tekniska innovationer i offentlig sektor som nu lagts som motion i riksdagen.

Ordföranden Elin Fondén har under året suttit som inadjungerad i Partidistriktets styrelse
och på så sätt kunnat påverka partiets verksamhet under året. Bland annat har hon kunnat
lägga fram flera av GSHF:s idéer i arbetet med distriktsmotioner inför partikongressen 2017.
Vi har, sedan valet 2014, fortfarande medlemmar som sitter på diverse förtroendeuppdrag
runt om i Göteborg. Som exempel kan nämnas att Roshan Yigit har uppdrag i både
kommunfullmäktige och i lokalnämnden samt i valberedningen för socialdemokraterna i
Göteborg, Håkan Bernhardsson har uppdrag i fastighetsnämnden och Dijana Mujdzic har
uppdrag i miljö- och klimat nämnden samt är nämndperson.
Vi hade även det stora nöjet att se två medlemmar bli invalda i Göteborgs förenade
studentkårers styrelse, Håkan Bernhardsson som ordförande och Marina Fransson som vice
ordförande. Där hoppas vi att de driver en agenda för minskad psykisk ohälsa och fler
studentbostäder.

Medlemmar
Kampanj har bedrivits åtminstone en gång per månad fram till oktober. Under september
genomfördes dock ett intensivt kampanjande på de olika välkomstmässorna för nya
studenter. Annars har kampanj främst skett under ordinarie studietid i universitetets lokaler
men under de varmare månaderna även utanför. Medlemmar från S-studenters
förbundsstyrelse eller ombudsmannen har också under året deltagit i den utåtriktade
verksamheten. Utöver detta har affischer som informerar om vilka vi är och när vi har möten
satts upp på alla universitetets anslagstavlor. En satsning har även gjorts på reklam via
facebook för att hitta nya sätt att nå intressenter. Återvärvning har även skett vid ett flertal
tillfällen, både via telefon och via mail och chattmeddelanden.
Medlemsutvecklingen har dock under året varit negativ. I slutet av januari 2016 hade
klubben 161 betalande medlemmar. Denna siffra hade i början av november minskat till 97
stycken.

Internationellt
Vi har under året anordnat flera event, föreläsningar och filmvisningar kring internationella
frågor. I januari deltog föreningen i ett seminarium kallat W
 hat happened to the arab spring?
på universitetet. Senare under vårterminen hölls flera möten med temat migrationspolitik
som berör flera aspekter av den internationella politiken. I oktober gick föreningen på en
föreläsning som handlade om Sveriges koloniala historia och i november hade vi flera
aktiviteter kring det amerikanska valet. En träff ägnades åt musikens roll i olika
presidentvalkampanjer. På valnatten hölls en valvaka som var mycket populär. I november
anordnas ett möte hur de störtade diktaturen genom icke-våldsaktivism i Serbien.

Studier
Inledningsvis kan konstateras att vi inom ramen för de sedvanliga onsdagsträffarna
tillsammans har bildat oss själva och varandra. Under gemytliga former har en bred flora av
ämnen och teman med tydlig folkbildningskaraktär avhandlats. Styrelsen har arbetat utefter
parollen ”garanterat inte tentarelevant” i syfte att hitta infallsvinklar och teman som kan
komplettera de studier som våra medlemmar bedriver dagligdags vid universitetet.
Vi har också etablerat ett samarbete med det socialdemokratiska partiet och övriga
sidoorganisationer inom arbetarrörelsen i samband med den partigemensamma
studiekonferensen där styrelsen varit väl representerad av utbildningsansvariga.
Förhoppningen är att det ska utmynna i regelbundna gemensamma studieupptakter för att
på ett lättsamt sätt öka medvetenhenheten om vilka bildningsinsatser som pågår inom varje
organisation. På detta sätt kan synergier och korsbefruktning ske.
Nämnas bör också att vi tagit närmare kontakt med ABF i syfte att etablera ett närmare
samarbete, till exempel genom att arbeta fram metoder för att bättre bedriva
studiecirkelverksamhet och bilda cirkelledare. Vi strävar efter att etablera förutsättningar för
längre temaaktiviteter där vi kan gå på djupet med valda ämnen som intresserar oss för
stunden. Via ABF har vi fått praktisk hjälp med lokaler i vårt bildningstema om det
amerikanska valet.Detta utmynnade i en mycket välbesökt (60 personer) valvaka som
pågick genom hela natten och innehöll inslag av folkbildning och diskussion.
Sammanfattning och avslutning
Även om medlemsantalet på ordinarie träffar har varit stundvist lågt kan vi ändå se att
medlemsomsättningen under året har bidragit till att fler fått vetskap kring Göteborgs
Socialdemokratiska högskoleförening. Vi har kunnat erbjuda olika former av träffa med olika
teman. Trots att vi inte varit riktigt nöjda med det socialdemokratiska partiets politik under
året, präglat av en restriktiv flyktingpolitik, har vi gjort vårt bästa för att visa vårt missnöje
med insändare, reservationer och agitationer. Vi har därför under året kunnat se prov på
våra medlemmars oerhörda kompetens och kunskap.

