
Verksamhetsplan 2017 
 

Inledning 

Denna verksamhetsplan beskriver vad klubben ska arbete med under 2017, först i en 

analyserande text och därefter konkretiserat i ett antal mål som klubben ska sträva 

mot.  

Verksamhetsplanen ska ses som ett ramverk för vad vi tillsammans ska åstadkomma 

då klubbens verksamhet ligger i alla medlemmars händer. Borås S-studenter är ett 

verktyg för människor att förverkliga sina egna drömmar, ett verktyg för människor 

att tillsammans med andra förändra världen. Styrelsen ansvarar för att ge alla 

medlemmar det stöd de behöver för att kunna delta i arbetet. Vad för innehåll 

medlemmarna vill fylla målsättningarna med är upp till dem själva att bestämma.   

Det är en orolig tid vi lever i med terrordåd, krig, hot på sociala medier och ett 

oroande stort stöd för antidemokratiska idéströmningar. Men samtidigt sprider sig 

sexualpolitiska reformer för kvinnors rättigheter, arbetet för att anpassa 

mänsklighetens levene efter klimatets begränsningar intensifieras allt mer och 

kapitalet får allt svårare att smitta undan sitt samhällsansvar. Dessutom är svenska 

ungdomars politiska engagemang större idag än för 20 år sen. 

Vi är en liten klubb och aktivism kan va tröttsamt ibland men folkrörelsearbetet är en 

hundraåring som fungerade för att mota fattigdom, analfabetism och superi med. 

Den kommer funka nu också. På andra sidan väntar något stort. Och många vänner 

och skratt ska få fylla vägen dit. 

Samla  

Mål: När verksamhetsåret är slut ska klubben ha 50 betalande medlemmar i 

förbundets medlemsregister och 50 medlemmar i partiets medlemsregister.  

Mål: Aktivitetsgraden ska vid verksamhetsåret slut ha ökat. Vi ska ha minst 10 aktiva 

medlemmar i slutet av året. En aktiv medlem definieras här som någon som deltar på 

mista en aktivitet i månaden.  

Mål: När verksamhetsåret är slut ska klubben ha genomfört 8 utåtriktade aktiviteter. 

Med utåtriktade aktiviteter menas till exempel dörrknackningar i studentlägenheter 

eller kampanjer på högskolan.  

Mål: Vi ska ha minst två kampanjer under året fokuserad runt en särskild politisk 

fråga.   

 

Skola 

Mål: Vi ska under verksamhetsåret anordna minst 5 föreläsningar. 



Mål: Vi ska under verksamhetsåret anordna minst 2 utåtriktade 
debatter/panelsamtal/föreläsningar etc. på högskolan. 
Mål: Vi ska undersöka möjligheterna för att anordna en helgkurs tillsammans med S-
studenter i andra närliggande städer. 
Mål: Vi ska under verksamhetsåret ordna en studiecirkel. 
Mål: Vi ska verka för att så många av våra medlemmar som möjligt kan delta i 
förbundets organiserade studieverksamhet. 
 

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! 
Mål: Vi ska under året medverka aktivt i lokalmedia minst 4 gånger. 
Mål: Vi ska under året medverkat i skriftlig idépolitisk debatt såsom Libertas, 
Tvärdrag, Etc minst 4 gånger. 
Mål: Vi ska under året medverka på samtliga Borås Arbetarekommuns möten, 
partidistriktets årskonferens (DÅK), SSU distriktets årskonferens (DÅK) och S-
studenters förbundskongress. 


