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Verksamhetsplan
År 2018 är det val i Sverige. Främlingsfientliga, rasistiska och borgerliga krafter
hotar att montera ned den välfärden vi tillsammans har byggt upp. Studieavgifter,
urholkad välfärd och ett totalt förbiseende av de mänskliga rättigheterna är inte
långt borta om de blåbruna partierna efter nästa val får bilda regering. Göteborgs
Socialdemokratiska Högskoleförening behövs idag mer än någonsin. Många
människor känner inte till vilka ödesdigra förslag som läggs fram från borgerligt
håll då den neoliberala dominansen tillåts genomsyra allt från sociala medier till
våra utbildningar på universitetet. Vi har en viktig roll att spela, både som en
väckarklocka för vad som håller på att hända och som en möjlighet för kritiska
studier av den nuvarande samhällsordningen. Med ekonomiska muskler kan vi
aldrig segra över den globala kapitalismen men genom att tränga in i människors
vardag, ständigt ifrågasätta och organisera oss kan vi visa att våra reformer är en
politik som det stora flertalet skulle tjäna på. Desto fler vi blir, desto starkare hörs
vår röst. Därför måste vi nu mobilisera för att tillsammans kunna skapa en stark
valrörelse och ett bättre Sverige - för alla.
Mål: År 2017 ska antalet medlemmar i föreningen öka i jämförelse med
föregående år.
Vision: GSHF är en stark röst i den politiska debatten och det självklara
alternativet för studenter med hjärtat till vänster som vill engagera sig politiskt.
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Hur ska vi uppnå målet?
★ Värvning: Alla aktiva medlemmar ska ta ansvar för detta men styrelsen ska
leda arbetet och anordna värvningstillfällen både på universitetet och på
andra arenor som medlemmar sedan bjuds in till. Minst ett sådant tillfälle
bör ske per månad.
★ Synlighet: GSHF ska vara en synlig förening både på sociala medier, på
anslagstavlorna och i media. Därför ska debattartiklar skrivas,
marknadsföring göras och politiska utåtriktade kampanjer bedrivas. Dessa
ska särskilt rikta sig mot studerande.
★ Lockande verksamhet: GSHF ska under 2017 bjuda in intressanta
föreläsare som många människor känner till och på så sätt locka även ickemedlemmar till verksamheten. Dessa kan äga rum både på universitetet, på
vanliga medlemsmöten eller under offentliga arrangemang (exempelvis
kulturkalaset, Pride, Feministiskt Forum m.fl.)
Principer för GSHF:s verksamhet
• Medlemsmötena ska präglas av högt i tak, stor öppenhet och även ha ett tydligt fokus på
jämställdhet
• Jämställdhetsansvarig ska på ett antal medlemsmöten föra talarstatistik, denna ska sedan analyseras
av styrelsen för att se hur den kan förbättras genom olika mötesformer. Särskilt viktigt är det att
uppmärksamma könsfördelningen på beslutande medlemsmöten och möten där motioner diskuteras.
• Nya medlemmar ska bli kontaktade av någon i styrelsen i syfte att välkomna dessa till klubben.
• Nya medlemmar ska erbjudas att möta upp medlemsansvarige innan första mötet.
• GSHF ska verka för att få mer inflytande inom det Socialdemokratiska partiet
Styrelsens arbete
• Styrelsemöten bör hållas regelbundet och ska protokollföras.
• Styrelsen ska ha en tydlig ansvarsfördelning.
• Styrelsen ska aktivt jobba för ett inkluderande och välkomnande mötesklimat.
• En välplanerad överlämning ska ske efter årsmöte till nästkommande styrelse.
• Styrelsen ska möjliggöra för medlemmar att driva igenom deras idéer.
• Ytterligare riktlinjer finns reglerat i stadgan och arbetsordningen.
Jämställdhetsarbete
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Se separat jämställdhetsplan

Principer för S-studenters verksamhet
S-studenter ska vara en jämlik mötesplats där alla känner sig välkomna. Följande principer
ska därför vara vägledande för förbundets verksamhet:
● All verksamhet ska utformas för att ge alla oavsett klassbakgrund, kön,
könsidentitet och -uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionalitet, sexualitet eller ålder samma möjlighet att delta och påverka.
● All verksamhet ska syfta till att bryta patriarkala strukturer, i vår egen
organisation och i samhället i stort, genom att maximalt hälften av deltagande
medlemmar eller gäster i alla våra verksamheter ska vara män.
● Vid förbundets verksamhet ska ett aktivt arbete bedrivas för breddat deltagande.
Medlemmar från olika delar av landet, med olika studiebakgrund och med olika
lång bakgrund i S-studenter ska ges möjlighet att delta.
● Förbundets verksamhet ska vara utformad på ett sådant sätt att
privatekonomiska förutsättningar inte ska vara ett hinder för deltagande.
● Alkoholkonsumtion får aldrig gå ut över verksamheten.
● Ekologisk och social hänsyn ska tas vid inköp och vegetarisk mat ska serveras
vid samtliga arrangemang.

