Verksamhetsplan 2020
Övergripande mål
-

Öka antalet medlemmar och etablera verksamheten.

-

Bedriva sociala aktiviteter för att stärka gemenskap och sammanhållning mellan
studenterna på programmet, inklusive mottagningen.

-

Bedriva utbildningsbevakning med syfte att förbättra utbildningens kvalitet vid
samhällsplaneringsprogrammet.

-

Bedriva arbetsmiljöbevakning med syfte att förbättra arbetsmiljö för studenter på
samhällsplanerarprogrammet.

-

Främja samarbeten med universitet, kår, övriga sektioner och program, samt externa
aktörer.

-

Sträva efter att arrangera en arbetsmarknadsdag där våra medlemmar får chans att
träffa potentiella framtida arbetsgivare.

-

Sträva efter att anordna föreläsningar med relevans för sektionens medlemmar.
Föreläsningarnas koppling kan både vara till externa aktörer såsom näringsliv för att
öka studenternas närhet till arbetsmarknaden men också föreläsningar vars innehåll
har beröringspunkter till de projekt styrelsen bedriver.

-

Sträva efter att anordna minst ett företagsbesök per termin.

Kontinuerligt arbete
-

Styrelsen har som mål att uppfylla kraven för att bibehålla en c-nivå i sektionsavtalet
med StuFF.

-

Styrelsen ska sprida information till programmets studenter om möjligheten att bli
studentrepresentant samt i möjligaste mån tillgodose StuFF med studentrepresentanter
vid efterfrågan.

-

Utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud ska kontinuerligt informera studenterna
om deras arbete samt möjligheten att be dem om hjälp vid problem eller frågor. De
ska informera om studenternas rättigheter och skyldigheter samt informera
studenterna om vad de kan göra för att påverka sin utbildning. UB och AMO ska
presentera sig för sektionens medlemmar efter mottagningen för att förtydliga sin roll.

-

Styrelsen ska informera sektionens medlemmar kring hemmissionering och dess
fördelar.

-

Styrelsen ska sprida information från StuFF om möjligheten att bilda listor till
kårvalet samt att rösta i kårvalet.

-

Handlägga inkommande studentärenden enligt rådande rutin.

-

Representera sektionen på kårgemensamma möten.

-

Representera medlemmarna på programråd och liknande.

-

Sektionen ska under året genomföra ett sektionsutvecklande projekt som syftar till att
förbättra LiSa:s kontinuerliga arbete.

- Styrelsen ska bedriva fyra projekt under verksamhetsåret 2020. Dessa är:
● SAMtliga - ett projekt för att utveckla sektionens arbete med att inkludera alla
medlemmar.
● Grön sektion - LiSa arbetar för att förbli en Grön sektion.
● Grafisk profil - en grafisk profil som används för samtliga sektionsrelaterade
dokument, presentationer och liknande ska tas fram under året.
● Examenskommittén - en grupp inom styrelsen vars syfte är att anordna
examenssittning och examensceremoni för årskurs tre.

VT period 1 v. 4 - v. 13
Vårmöte
Den 11 februari äger sektionens vårmöte rum där verksamhetsplan och budget för 2020
redovisas. Vidare ska även de förtroendevalda posterna Chef och Kassör från Mästeriet SPan
godkännas av sektionens medlemmar och de resterande posterna godkänns vid tillfället av
styrelsen.

Arbetsmiljövecka
Vecka 9 arrangerar kårerna StuFF och LinTek tillsammans en AMO-vecka med arrangemang
för att marknadsföra rollen som arbetsmiljöombud och belysa frågor som ombuden ofta
behandlar. Medlemmar är välkomna att anmäla sig på samtliga evenemang under veckan.
Öppet hus
Styrelsen ska ansvara för att utse representanter för kandidatprogrammet i Samhällsplanering
till det “Öppet husevenemang” som Linköpings universitet ordnar för allmänheten att besöka.
Dessa evenemang sker den 5:e februari och 3:e mars på campus Valla och 19:e mars i
Norrköping.

VT period 2 v. 14 - v. 23
Årets pedagog
Under maj månad hålls nomineringsperioden till årets pedagog. Datum för utdelningen av
diplom samt pris sker innan läsårets slut. Detta för att visa vår uppskattning för en utbildning
som håller en hög kvalitet samt för att bibehålla en god relation med universitetet.
Pluggstuga
Under vårterminen siktar vi på att anordna minst en pluggstuga. Syftet är att skapa ett
organiserat studieforum för sektionens medlemmar.
Information om SAMtliga
I samband med fadderutbildningen ska alla sektionsaktiva få information om SAMtliga som
syftar i att få en övergripande kunskap och förståelse rörande kön, könsöverskridande
identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning
och ålder.
Avslutningsevenemang
Ett socialt evengemang där sektionens medlemmar träffas och umgås för att avsluta
vårterminen och ta uppehåll inför sommaren.

HT period 1 v. 33 - v. 43
Mottagningsperiod
Mottagning av nya studenter sker under de 2 första veckorna på höstterminen genom
sektionen LiSas utskott Mästeriet SPan med stöd av StuFF. Mottagningen ska arrangeras
efter mottagningspolicyn angiven av StuFF. Mottagningsperioden arrangeras i syfte att
introducera nya studenter till studierna, studentlivet, sektionen och kåren, staden Linköping
samt andra människor på kursen och i dess närhet.
Mottagningen ska vara av social karaktär där alla kan medverka. Ett samarbete med
sektionens övriga organ ska ske där dessa kan marknadsföra sig själva och hjälpa till med
olika aktiviteter.
Under mottagningen ska utskottet SPan anordna en overallprovning och en overallinvigning
ske efter mottagningsperioden i samband med en studentorganiserad tillställning.
Styrelsen strävar efter att synas under mottagningsperioden där alla medlemmar är välkomna.
Pluggstuga
Styrelsen strävar efter att arrangera minst en pluggstuga. Syftet är att marknadsföra sektionen,
främja gemenskapen och sammanhållningen i sektionen samt skapa ett studieforum.

HT period 2 v. 44 - v. 3
Ansökningsperiod nya styrelsen
Tillsammans med valberedningen ska styrelsen marknadsföra de olika posterna som går att
söka. Valberedningen nominerar efter genomförda intervjuer representanter på årsmötet.
Höstmöte
Höstmötet ska arrangeras mellan 14 november - 14 december där en ny styrelse ska väljas ut
och röstas igenom.
Avslutningsevenemang
Ett socialt evengemang där sektionens medlemmar träffas och umgås för att avsluta
höstterminen.

