
Verksamhetsberättelse 2016  

 

Inledning 

Denna verksamhetsberättelse går igenom vad som hänt i klubben under året som 
gått, först i löpande text och därefter med en avstämning mot målen i 
verksamhetsplanen 2016. 
 
2016 har varit ett år då vi drivit frågor på lokal-, regional-, riks- och internationell 
nivå. Vi har även samarbetat med ABF med studiecirklar, fått in personer i nämnder, 
skapat framtidens reformer, värvat på högskolan, bildat i lokala frågor, varit aktiva på 
S-Studenters kongress samt partidistriktets, dessutom har vi hunnit med flera sociala 
aktiviteter av olika former. Aktivitetsgraden har under året varit lägre än förväntat 
och vi har därför försökt anpassa verksamheten efter rådande omständigheter. Vi 
hoppas kunna ta med det vi gjort bra i år och göra 2017 ännu bättre.  
 
Under året har vi vid flera tillfällen varit på framförallt Borås högskola och pratat 
med studenter. Vi har bland annat haft bokbord, föreläsningar samt varit där vid 
terminsstarten och bjudit in till våra aktiviteter. Vi har även försökt lägga flera 
aktiviteter utanför lokalen för att vara mer synliga och öppna mot nya medlemmar. 
Under hösten hade vi ett språkcafé som engagerade flera medlemmar och personer 
som tidigare inte vetat om S-Studenter fick en inblick i vad vi är. 
 
Vi tror på bildning och därför är studier något vi tycker är viktigt. Under året har vi 
ordnat två studiecirklar som varit öppna för alla att delta på. På våren hade vi en 
bostadspolitisk studiecirkel och på hösten hade vi en om intersektionell feminism 
med utgångspunkt i Chimamanda Ngozi Adichies bok ”Alla borde vara feminister”. På 
grund av att det inte tillkommit så många nya medlemmar har vi inte prioriterat att 
ordna någon grundkurs. Inte heller närliggande klubbar har kunnat erbjuda denna 
möjlighet. 
 
Förutom verksamheten i lokalen och högskolan har vi under året genomfört flera 
aktiviteter på stan för att vara mer synliga för fler. Exempel på det är kubbspel i 
parken och kanotpaddling i Viskan. Vi har även deltagit på flera manifestationer, 8 
mars verksamhet samt 1 maj demonstration. 
 



Samla 

Mål: när verksamhetsåret är slut ska klubben ha 60 betalande medlemmar i 
förbundets medlemsregister och 50 medlemmar i partiets medlemsregister. 
Resultat: Ej uppnått. Vi har ungefär 40 betalande medlemmar. 
Mål: Aktivitetsgraden ska vid verksamhetsårets slut ha ökat. Vi ska ha minst 15 aktiva 
medlemmar i slutet av året. En aktiv medlem definieras här som någon som deltar på 
minst en aktivitet i månaden. 
Resultat: Ej uppnått. Vi har i genomsnitt varit 6 aktiva medlemmar under året. 
Mål: Vi ska ha minst en utåtriktad aktivitet i månaden. Dörrknackningar i 
studentlägenheter, kampanjer på högskolan och manifestationer på torget är några 
förslag på aktiviteter. 
Resultat: Ej uppnått. Vi har haft 7 utåtriktade aktiviteter under verksamhetsåret 
vilket inte motsvarar en i månaden. 
Mål: Vi ska ha minst två kampanjer under året fokuserad runt 
en särskild politisk fråga. 
Resultat: Uppnått. Under året har vi kämpat extra för infrastrukturfrågan samt 
bostadspolitik. 
 

Skola 

Mål: vi ska under verksamhetsåret anordna minst 10 studieaktiviteter 
Resultat: Ej uppnått. Vi har haft 8 studieaktiviteter i egen regi detta år. Där bland 2 
studiecirklar. 
Mål: vi ska under verksamhetsåret anordna flertalet utåtriktade 
debatter/panelsamtal/föreläsningar etc. på högskolan. 
Resultat: Ej uppnått. Vi har haft en föreläsning om Götalandsbanan. 
Mål: Vi ska erbjuda alla våra nya medlemmar att gå S-studenters grundkurs. 
Resultat: Ej uppnått. 
 

Påverka 

Mål: Under året ska vi vara en röst på gator och torg. Namninsamlingar, flashmobs, 
demonstationer är några förslag. Borås S-studenter ska fortsätta vara aktivistiskt! 
Resultat: Uppnått.  
Mål: Vi ska under året medverka aktivt i lokalmedia minst 10 gånger. 
Resultat: Ej uppnått. Vi har endast medverkar någon enstaka gång. 



Mål: Vi ska under året medverka på samtliga Borås Arbetarekommuns möten, 
partidistriktets årskonferens (DÅK), SSU distriktets årskonferens (DÅK) och S-
studenters förbundskongress. 
Resultat: Uppnått. 
 

Internt 

Mål: Vid verksamhetsårets slut ska minst hälften av klubbens 
aktiva medlemmar vara kvinnor. 
Resultat: Uppnått. 
Mål: Under verksamhetsåret ska klubben arbeta aktivt för att få en bredare 
medlemsbas. Vi ska motverka alla typer av patriarkat, normer kring 
funktionsduglighet, vithetsnormer, klassförtryck och hetronormativitet. Det gäller 
även när strukturerna återfinns inom vår klubb. 
Resultat: Svårt att mäta, men vi har jobbat med det. 
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