Verksamhetsberättelse 2019
Internt
Inför verksamhetsåret 2019 gjordes ett val att ta bort två heltidsarvoderingar, då det
inte skapade ett lyft föregående år, utan istället skapade ett ekonomiskt problem.
Istället valdes en halvtidsarvoderad, i ett försök att skapa nya förutsättningar där
studenter kan studera, samtidigt som de arbetar inom kåren. två styrelseledamot valde
att hoppa av, en i maj och en i augusti, men i juni och augusti genomfördes fyllnadsval
vilket innebar att Kristianstad Studentkårs (KSK) styrelse under verksamhetsåret 2019
bestod av sex (6) styrelseledamöter, varav två (2) var heltidsarvoderade och 1 var
halvtidsarvoderad.
Under våren 2019 skapades ett nytt avtal mellan KSK och Högskolan Kristianstad
(HKR), som sätter större vikt på samarbetet mellan de två organisationerna. Detta
avtal kommer gälla fram tills 2022.

Mindre arvoderade, bättre samarbete
Under verksamhetsåret 2018 valde KSK att satsa på fyra (4) arvoderade istället för tre
(3). Satsningen gick inte som den var tänkt och gjorde istället att verksamhetsåret 2019
endast hade två (2) heltidsarvoderade och en (1) halvtidsarvoderad. Detta främst i
besparingssyfte. Att nästan ha hälften av förra årets arbetsstyrka har varit en utmaning,
men långt ifrån omöjligt. Att mer arbete placerades på varje individ, tvingade de
arvoderade att samarbeta mer än tidigare verksamhetsår. Detta har varit 2019s stora
styrka, även om arbetsbelastningen har varit väldigt hög.
Rekommendationen från ordförande i KSK är att försöka öka halvtidsarvoderingen
till en heltidsarvodering i framtiden.

Introduktion och inspark.
KSK har medverkat vid Högskolans introduktion i samband med terminsstart på
föreläsningar inriktade mot nya studenter. Studentkåren har även medverkat på
introduktionerna för internationella studenter och presenterat sin verksamhet i syfte
för medlemsrekrytering och information. KSK var även med i planeringen av den nya
introduktionen, där rektor, kårordförande samt representanter från kommunen
presenterar sig för de nya studenterna vid två tillfällen, med förhoppningen att de nya
studenterna får lämplig information i en måttlig mängd, då tidigare år har kritik
framförts att introduktionen varit för långdragen.
KSK har även en inspark i samband med höstterminen, med 97 av 150 sålda biljetter.
Antalet var lågt men tillräckligt för att insparken inte skulle gå i minus. Trots det låga
antalet sålda biljetter var närvarande antalet högt och engagemanget från både
aspiranter till engagerade betydligt positivare i jämförelse med tidigare år.
Utvärderingen visar att insparken var högt uppskattad med ett välplanerat underlag.
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Rekommendation till nästa verksamhets år är att använda liknande underlag med lite
högre satsning på försäljning.

Projekt Massa Mässa.
Ännu ett år har gått och Massa Mässa har fortfarande inte blommat ut i något. I år föll
planeringen då planering av insparken prioriterades under vårterminen medan
projektet inte plockades upp under höstterminen. Förhoppningen är att lyckas 2020
med stöd från HKR och kommunen, tack vare det nya samarbetet emellan parterna.

Projekt synlighet
Projekt Synlighet har under vårterminen 2019 varit ett projekt som en styrelseledamot
från KSK varit ansvarig för. Projektet kom inte längre än en projektplan med några
mailkonversationer mellan personal på högskolan, innan styrelseledamoten hoppade
av i augusti och togs över av en annan ledamot under samma styrelsemöte. Projektet
tog inte riktigt fart och har för tillfället inte mer än en projektplan. Många idéer har
uppkommit i diskussioner och dessa ska föras vidare till nästkommande projektledare.
Rekommendationen för nästkommande år är att arbeta med synligheten på ett enkelt
sätt, börja med att föra en diskussion med HKR så att ytterligare samarbete kan
upprättas kring bland annat studentintroduktioner. Detta för att öka kunskapen om
vad KSK är och vad KSK kan hjälpa till med för studenter. Detta bör kompletteras
med posters och kårbladet ”skitviktigt” för att kunna mynna ut i att studenterna väljer
att vara medlemmar i kåren. Sociala medier är en viktig aspekt till detta också, men
först behöver studenterna hitta dit.

Projekt Podcast
Vid årsskiftet 2018 – 2019 togs projekt podcast över av en av de nya
styrelseledamöterna. Det togs ett beslut av styrelsen 2019 att byta publikationskanal
från Soundcloud, som användes under största delen av 2018, till Podbean där det även
finns en sammankoppling till Spotify som gör att avsnitten även publiceras där.
Under den vårterminen av 2019 får lyssnarna lära känna årets styrelse och höra om
deras framtidsplaner. Lyssnarna får även veta vad kåren kan göra för studenter under
sin tid på högskolan. Under höstterminen släpptes även detta år det mest lyssnade
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avsnittet under året, insparksavsnittet, i detta avsnitt intervjuas några av de som ska
var engagerade under insparken och avsnittet tar upp deras tankar kring insparken.
Den andra terminen släpptes även ett avsnitt med studenthälsan, där de berättar för
lyssnarna vilka de är och vad de jobbar med. Tillsammans med studenthälsan spelades
det även in ett avsnitt om Mindfullness, som handlar om att lära känna sig själv, detta
avsnitt var ett smakprov på ett projekt som studenthälsan ska starta upp. Årets avsnitt
har varierat allt från 6 minuter långa till 35 minuter långa.
Rekommendation till verksamhetsåret 2020 är att försöka hålla en tid mellan 6-10
minuter långa på alla avsnitt med olika ämnen för varje avsnitt.

Lokalförändring, tretton blir femton.
Under april 2019 började KSK förflytta sig ifrån hus 13 till hus 15. Detta gjordes med
stöd från HKR, vilket gjorde processen snabb och effektiv. Flytten skedde fredagen
den 26 april och redan på måndagen den 29 april var KSK igång med sin verksamhet
igen. Trots en mindre yta, har KSK varit positiva till flytten, då hus 13 ligger avsides
från studentpopulationen. Hus 15 har tidigare blivit renoverat, med soffor och dylikt
vilket har skapat den näst största samlingsplatsen för studenter på HKR, efter hus 7.
Dock saknas ett enskilt rum för att ta emot studentärenden, vilket har skapat avbrott i
den dagliga verksamheten och även skapat en otrygg miljö för de studenter som sökt
hjälp.

Bostadsgarantin 2019
Under höstterminen skickades en enkät till de fyrtio första registrerade i
bostadsgarantin. Då ingen av dem hade genomfört garantin.
Enkäten skickades ut för att få en klarhet över vilka faktorer gjorde att de inte
genomförde processen av garantin och hur positiva är de mot Kristianstad studentkår
efter anmält sig till bostadsgarantin.
Det vara fyra (4) av de fyrtio som svarade på enkäten, vilket inte skapar något
ordentligt underlag. Men vice ordförande för KSK rekommenderar att i framtiden
fortsätta skicka ut en enkät till samtliga registrerade till bostadsgarantin. Detta för att
ge studenter en möjlighet att yttra sig om processen och även om studenter måste
tacka nej till sina studier eller om de hittar bostäder själva.
Till framtiden rekommenderar även vice ordförande för KSK att man måste se över
informationen på hemsidan då det är många som skriver till kåren och inte förstår hur
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vår bostadsgaranti fungerar. Även att man ser över hela processen, då studenter tycker
den är krånglig och arbetar emot dem, istället för att hjälpa dem.
Registrerings blanketten måste även ändras då den är väldigt otydlig med vad man för
information som den ska innehålla.
Som ansvarig för bostadsgarantin så har vice ordförande för KSK skrivit följande text:
”jag kan även säga att det är en väldigt svår uppgift att arbeta med, den sliter på en
mentalt då det handlar om hjälpa studenter att inte vara hemlösa när de börjar sina
studier. Även så lever man med oron om att alla registrerade skulle genom gå
processen då hade vi på studentkåren inte haft några garanterade bostäder till alla.
Vilket skulle göra att vår bostadsgaranti inte varit en garanti. Där för skulle jag starkt
rekommendera att byta namn till bostads hjälp istället för bostadsgaranti.” Mette
Borvén Vice Ordförande KSK 2019.
Vårterminen 19:
Öppen för registrering mellan 11 december 2018 - 1 februari 2019
Registrerade till garantin: 34st
Genom gick processen: 0st
Bostäder att dela ut: 2 st
Höstterminen 19:
Öppen för registrering mellan 11 juli – 6 september
Registrerade till garantin: 85st
Genom gick processen: 0st
Bostäder att dela ut: 13st
Sammanlagt för hela verksamhetsåret 19:
Registrerade till garantin: 119st
Genom gick processen: 0st
Bostäder att dela ut: 15st
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Studentrepresentanter i rektorsinrättade råd och nämnder
KSK har haft studentrepresentation i samtliga rektors inrättade råd, nämnder och
tillfälliga arbetsgrupper. Under 2019 har kåren haft platser i:
Permanenta grupper
Högskolestyrelsen
Fakultetsnämnden för Ekonomi
Fakultetsnämnden för Lärarutbildning
Fakultetsnämnden för Naturvetenskap
Fakultetsnämnden för Hälsovetenskap
Rektorsbeslut
Förvaltningschefs beslut
Dekanbeslut, samtliga dekaner
Kursplansutskott samtliga nämnder
Rådet för studieadministration och studentstöd
Kvalitetsrådet i rektors ledningsgrupp
Internationaliseringsrådet
Central samverkan
Skyddsombud
Digitaliseringsrådet
Disciplinnämnden
Utbildningsgruppen
Dimensioneringsrådet
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Rådet för studieadministration och studentstöd
Tillfälliga arbetsgrupper.
City campus styrgrupp
Administrativ översyn
Introduktionsgruppen
Samordningsgruppen kvalitet
Samordning kåren/högskolan/kommunen
Styrgruppen åtgärder inför tillsynen av regeltillämpning
Att hitta intresserade och kvalificerade studentrepresentanter har under
verksamhetsåret varit mindre problematiskt med ett undantag, fakultetsnämnden
ekonomi. Resterande råd och nämnder har samtliga mandat blivit ockuperade av
studentrepresentanter, med majoritet av arvoderade i råden. Detta beror främst på
brist av engagemang från studenter men även den expertis och förkunskap som krävs
för att kunna medverka och uppfylla sin roll som representant. Hur studentinflytande
ska uppfyllas och genomföras har varit ett stort ämne under verksamhetsåret. Det har
gjorts en rapport till UKÄ angående studentinflytande på högskolan, vilket skrevs av
ordförande för KSK. HKR tog emot kritiken som finns och har aktivt arbetat med
KSK för att rätta bristerna som upptäckts. Tack vare detta får KSK ett studentombud
2020, vilket har saknats under 2019. Under ledningen av chefen för studentcenter och
ordförande i KSK har även en policy för studentinflytande skrivit för HKR. Den
kommer samverkas med målet att träda i kraft under början på 2020.

vAsA, underhåll för event.
Studentkåren har 2017 byggt en bandare som kallas för ”vAsA”. Under
verksamhetsåret 2019 har inga reparationer behövts, då under 2018 blev vAsA väl
upprustad. Istället har AU valt att utbilda members i saus och de engagerade under
insparken. Detta bidrog till att AU inte behövde vara ensamma i sitt ansvar över
vAsA. Rekommendation till nästa år är att fortsätta med utbildningarna samt att byta
batteriet, då det är utbränt och behöver bytas.
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Lärosäten syd (LSS)/Studentkårer Syd (SKS) samarbetet
Lärosäten Syd är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Malmö
Universitet, Lunds Universitet, Lunds tekniska högskola och Landsbruksuniversitetet i
Alnarp, i vilket regionala frågor, möjliga samarbeten och andra frågor som är
intressanta för lärosätena behandlas. KSK har inte deltagit så ofta som önskat vid
sammanträden på grund av dubbelbokningar och överbelastande arbetsnivå. Detta
samarbete har i huvudsak handlat om samverkan kring ett flertal projekt inom
lärarutbildning, sjukvårdsutbildning samt validering. SKS är en spegling av samarbetet
för studentkårerna, dock har det inte varit mycket mer aktivt än via mail under årets
gång. Dock har ett flertal av studentkårerna gjort ett lyft i SKS, för att försöka starta
upp det med träffar och liknande.

Sveriges Förenade Studentkårer(SFS)
KSK en av medlemskårerna i SFS och lyfter därigenom frågor till den nationella
nivån. Den 3-5 maj deltog totalt 2 representanter för KSK vid SFSFUM i Östersund.
Här fortsatte KSK även hålla god kontakt med en mängd olika kårer i hela Sverige, bl.
a. med Samverkande Studentkårer (SamS), en förening av studentkårer som har gått
ihop för att kunna göra större påverkan vid SFSFUM då KSK individuellt inte har så
stor mandatandel. Några av kårerna är Blekinge studentkår, Halmstad studentkår och
Dalarnas studentkår. Detta samarbete har skapat goda kontakter mellan de mindre
studentkårerna, vilket har resulterat i en enklare övergångsperiod för ny sittande
arvoderade i nämnda studentkårer.

Kristianstad Studentkårs studentärenden 2019
2019 har varit ett år med ett väldigt låg antal studentärenden för KSK. Under 2019 har
KSK haft trettiotre stycken ärenden under åretsgång. Detta är en stor sänkning om
man ska jämföra med 2018, som hade åttionio studentärenden under hela sitt år. Det
är svårt att veta exakt vad som har påverkat denna drastiska sänkning av ärenden. Men
då KSK inte haft ett studentombud under 2019 utan det har fallit under vice
ordförande, att ansvara för studenträttsliga ärenden. Vice ordförande har spekulerat
att detta kunde tolkas av studenterna på Högskolan Kristianstad att KSK inte hanterat
studenträttsliga ärenden under 2019.
2020 kommer Kristianstad Studentkår återigen få tillbaka ett studentombud, tjänsten
kommer vara på 50 %. Med denna tjänst kommer förhoppningen att öka en spridning
av kunskap bland alla studenter vid Högskolan Kristianstad om deras rättigheter,
skyldigheter men även vart man ska vända sig vid problem under sina studier som
student.
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Hur har året sätt ut?
Under åretsgång så har KSK haft elva (11) ärenden i fakulteten för lärarutbildning, åtta
(8) ärenden i fakulteten för naturvetenskap, sex (6) ärenden i fakulteten för hälsa, sex
(6) ärenden i fakulteten för ekonomi och två (2) okända fakultet i två ärenden.

Januari
Antal: elva (11) ärenden.
Februari
Antal: fem (5) ärenden.
Mars
Antal: ett (1) ärende.
April
Antal: ett (1) ärende.
Maj
Antal: fem (5) ärenden.
Juni
Antal: två (2) ärenden.
Juli & Augusti
Antal: noll (0) ärenden.
September
Antal: tre (3) ärenden.
Oktober
Antal: fyra (4) ärenden.
November
Antal: ett (1) ärende
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Arbetsmiljö
Studerandehuvudskyddsombudet har arbetat ensam med att framföra de klagomål och
säkerhetsrisker som studenter rapporterat kring arbetsmiljön på och kring högskolan
till skyddsronder och samverkan. Studerandehuvudskyddsombudet har varit med på
de skyddsronder som har skett och verkat för en högre säkerhet och en bättre
arbetsmiljö för studenter på högskolan. Under verksamhetsåret har inget större
anmärks, dock är det flera mindre anmärkningar som har pekats ut flera år tillbaks
som fortfarande inte har tagits hand om. Vilket KSK tillsammans med HKR anser
måste åtgärdas.

Studentpub, dröm eller möjlighet?
Ordförande för KSK har under året diskuterat med ett flertal personer på HKR
angående chansen att starta upp en studentpub igen. Samtalen började med Tf
fastighetschef, vilket ledde diskussionen till ett av källarrummen i hus 7 på Högskolan.
Den fortsatta diskussionen pausades medan HKR gjorde en rekrytering av en ny
fastighetschef, för att sedan upptas igen. Båda parter insåg väldigt snabbt att det fanns
för många olösliga problem med källarlokalen, så en kort diskussion uppkom runt hus
200, som HKR inte hyr av Akademiska hus, vilket betyder att huset står tomt. Hyran
ansågs dock alldeles för hög för att KSK skulle ensamma kunna driva puben. Chef för
studentcenter var väldigt positiv till chansen att starta upp en studentpub, så
diskussionen fortsatte mellan kårordförande och chef för studentcenter istället för
fastighetschef. Den gamla publokalen kom fram som ett förslag och gemensamt togs
det kontakt med Krinova som hyr lokalen i dagsläget. Krinovas fastighetschef var
väldigt positiv till förslaget men ett flertal inspektioner och beslut behövs tas innan ett
definitivt svar skulle kunna ges. Ett problem som uppstått var att Metropol hyr
lokalerna bredvid, vilket innehåller toaletterna. För att en pub startas måste ett avtal
slutas mellan både Krinova och Metropol samt någon form av ekonomiskt stöd.
Arbetet kommer fortsätta in i verksamhetsåret 2020, med förhoppningen att KSK ska
få tillbaks sin studentpub.

SAUS, Det sociala utskottet
Under 2019 har ordförandeskapet diversifierats då två kvinnor tog över
presidieposterna som tidigare endast innehavts av män. Under verksamhetsåret
prioriterade presidiet att skapa goda relationer bland alla medlemmar och tillsammans
försöka driva utskottet framåt men även att genomföra välplanerade och strukturerade
evenemang. Under året har SAUS fokuserat på kvalitet istället för kvantitet och har
därför genomfört färre evenemang i jämförelse med tidigare år. För att försöka höja
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kvaliteten på evenemangen har mycket fokus lagts på dekorationer och bra innehåll
samt marknadsföring och utvärderingar. Efter genomförda evenemang har det
publicerats formulär där besökande har haft möjlighet att tycka till om evenemanget
och vad de skulle vilja se att SAUS arrangerar i framtiden.
Under vårterminen satt presidiet i SAUS med i planeringsgruppen för insparken 2019
tillsammans med KSK styrelse. SAUS deltog i insparken med en egen planerad
aktivitetsdag med grillning som avslut samt en karaokemaskerad. Meningen med
dagarna var att aktiviteterna skulle spegla SAUS arbete och ge de nya studenterna
information om vad utskottet gör.
Under 2019 inledde SAUS ett samarbete med Taco bar i Kristianstad och deras
quizkvällar med live trubadur. Evenemanget genomfördes på Taco bar där studenter
som köpte biljetter tillsammans med SAUS fick en garanterad plats och rabatterade
priser på menyn.
Under höstterminen har sittande presidium tillsammans med studentkårens
arvoderade påbörjat en förändring av SAUS struktur för att göra utskottets arbete mer
effektivt för samtliga medlemmar.

Sammanfattning av SAUS aktiviteter under 2019
SAUS har under verksamhetsåret arrangerat fem (5) olika former av evenemang och
sammanlagt arrangerades tjugosex evenemang.

Grillkväll
Sammanlagt arrangerades ett (1) styck evenemang.
Genomsnittligt deltagande under evenemanget: 25st.

Brädspelskväll
Sammanlagt arrangerades tolv (12) stycken evenemang.
Genomsnittligt deltagande under evenemangen: tio(10)st.

Fest (temafest/högtidsfest)
Sammanlagt arrangerades tio (10) stycken evenemang under verksamhetsåret 2019.
1. Welcome back party. Deltagande på evenemanget 42st.
2. Valentines party. Deltagande på evenemanget 52st.
3. St paddy´s karaoke party. Deltagande på evenemanget 46st.
4. Easter party. Deltagande på evenemanget 31st.
5. Karaoke party. Deltagande på evenemanget 46st.
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6. Kick out party. Deltagande på evenemanget 36st.
7. Karaokemaskerad (insparksevenemang). Deltagande på evenemanget runt 100st.
8. Back to the 90´s party. Deltagande på evenemanget 60st.
9. Halloween party. Deltagande på evenemanget 72st.
10. Afterskikaraoke. Deltagande på evenemanget 38st.

LAN - Local Area Networking
Sammanlagt arrangerades ett (1) evenemang där det var 32 personer som deltog.

Quiz med trubadur i samarbete med Taco bar
Sammanlagt hölls två (2) evenemang där det var ungefär 30 personer som deltog.

Rekommendationer för framtida SAUS
För ett fortsatt givande arbete i SAUS krävs en öppen och kontinuerlig
kommunikation mellan utskottet och Kristianstad Studentkårs arvoderade. Eftersom
presidium posterna kräver en del arbete utanför evenemang och aktiviteter.
I framtiden krävs fortsatt arbete med strukturering av SAUS för att arbetet ska
fördelas jämnt mellan samtliga medlemmar i utskottet och för att planering inte endast
ska hamna på presidiets axlar.

Highlights från 2019
-

Nytt avtal mellan KSK och HKR som gäller mellan 2019-2022
Påbörjat samarbete med Kristianstad kommun.
Större variation på sociala event med högre kvalitet
Påbörjat att försöka starta upp sektionerna för fakulteterna igen.
En inspark som inte bara var uppskattad av de nya studenterna, även
uppskattad av de ideella.
Studentpub, en dröm eller en möjlighet?
Större synlighet via sociala medier
Policy för studentinflytande på HKR
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