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Verksamhetsplan för 2013
Vi vet redan på förhand att 2013 kommer att bli ett spännande år för alla kårer inom
SLU då ansökan om en förnyad kårstatus kommer att ske under denna mandatperiod.
Att använda detta tillfälle att utvärdera organisationen och vårt eget arbete under
dessa gånga tre år är viktigt. Men även att ta tillvara på möjligheten att skapa riktlinjer
och sätta upp mål för de kommande tre åren som ligger framför oss.
•

Förnyad kårstatus 2013-2016
Att ansöka om kårstatus för Skogshögskolans Studentkår vid på fakulteten för
skogsvetenskap på SLU exklusive Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Detta
med en treårsplan inkluderat som tar upp långsiktiga mål och ger framtida
styrelser idéer att bygga vidare på under deras mandatperioder.

•

Förvaltningsplan för kårhuset
Styrelsen ser ett behov av att se över kårhuset. Då detta hus är själva hjärtat i
vår verksamhet är det viktigt att det alltid fungerar. I dagsläget har kåren dålig
koll på hur huset faktiskt mår och vilken status husets olika delar har. Vi vill
därför skapa en långsiktig förvaltningsplan för kårhuset.

•

Närmare samarbete med näringslivet
Vi ser en stor fördel i att kåren har ett nära samarbete med näringslivet. Ett
medel för detta är att skriva samarbetsavtal. Vi vill under året fördjupa
samarbetet med de företag vi redan skrivit avtal med, men detta får givetvis
inte hindra att kontakter med nya företag knyts. Nya schablonavtal ska tas
fram för påskrift innan årsskiftet.

•

Omorganisation
Vi vill utvärdera omorganisationen av IC/IFSA och se över ytligare
omorganisering inom kåren. Detta för att skapa de bästa förutsättningar för en
väl fungerande kår.

•

Arkivering
Vi vill säkerställa en ny och välfungerande arkivering för hela kåren.

•

Stadgar
Vi vill till vårmötet lägga fram ett genomarbetat och heltäckande förslag på
nya stadgar.

•

Fonder och stiftelser
Vi vill se över våra stiftelser och fonder.

Fastställd på styrelsemötet 23 januari 2013.
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