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GSHF ska ha en stabil organisation
För att vara en effektiv klubb som agerar på en föränderlig arena tillsammans med
många olika aktörer behövs en stabil grund med tydliga värderingar. GSHFs
styrdokument ska vara levande dokument som speglar klubbmedlemmarnas
åsikter.
För verksamhetsåret 2018/19 är följande verksamhetspunkter aktuella inom detta
område:
A
GSHF bör utveckla förutsättningarna för medlemmarnas inflytande över
klubbens aktiviteter.
B

GSHF bör utveckla en plan för att spendera sina intäkter under

verksamhetsåret.
C

GSHF bör fortsätta struktureringen av klubbens dokument på dropbox

eller det medium som klubben föredrar.
D

GSHF bör ha aktiviteter, möten, utbildningar, och ledarskapsutveckling,

studiecirklar och annan verksamhet som gör att gamla och nya medlemmar
känner att deras engagemang är intressant, roligt och utvecklande.
E GSHF bör driva aktivt arbete mot olika diskriminerande maktstrukturer för
att föreningen ska vara öppen och inkluderande.
F GSHF bör arbeta med breddad rekrytering.
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GSHF ska verka för att Göteborgs studenter ska rösta
på Socialdemokraterna i valet 2018
Den politiska situationen för Göteborgs studenter är svår bland annat då det är en
fortsatt brist på bostäder. GSHF anser att det parti som är bäst lämpat för att
bedriva en politik som gynnar studenter och möjliggör en breddad rekrytering är
Socialdemokraterna.
För verksamhetsåret 2018/19 är följande verksamhetsplanspunkter aktuella inom
detta område:
G GSHF bör genomföra kampanjer på campus för att få studenter att rösta
på Socialdemokraterna i valet 2018
H

GSHF bör ta fram relevant material inför valet med fokus på

studentfrågor.

GSHF ska verka för att Göteborgs studenter ska få
mer inflytande över politiken
I GSHF bör utveckla samarbetet med Socialdemokratiska partiet, SSU, LO
och Socialdemokraternas sidoorganisationer för att studentfrågor ska hamna
högre upp på den politiska dagordningen.
J GSHF bör aktivt tillfråga och uppmuntra sina medlemmar att söka platser i
olika nämnder och styrelser.
K GSHF bör aktivt arbeta med idéutveckling och opinionsbildning.
L GSHF bör aktivt arbeta med motionsskrivning och aktivt deltagande på
kongresser.
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