
Verksamhetsplan 2018-2019 
 
Gotlands studentkår Rindi har kårstatus för och representerar alla studenter vid Uppsala universitet - 
Campus Gotland. 
 
Rindis främsta uppgifter är att bevaka studenternas villkor vid Uppsala universitet (både 
universitetsövergripande och de som är specifika för studenter vid Campus Gotland) samt bedriva 
studiepolitiskt påverkansarbete för att värna om studenternas intressen. 
 
Rindi ska värna om att alla studenter vid Campus Gotland erhåller en kvalitativ utbildning, genomgår 
rättssäker examination och har en fungerande arbetsmiljö. 
 
Rindi ska utöver det studiepolitiska arbetet vara den självklara studiesociala mötesplatser för alla studenter 
på Gotland. Rindi ska främja en stimulerande studietid på Campus Gotland genom att möjliggöra 
arrangemang och deltagandet i studiesociala aktiviteter. 
 
Rindi ska även värna om ett gott samarbete med Uppsala universitet, Region Gotland och det omgivande 
samhället. Styrelsen ska agera ambassadör för studenterna vid Campus Gotland i kontakt med ovan 
nämnda aktörer. 
 
Fokusfråga 1: Intern omorganisation 
 
För att stärka Rindis möjligheter till påverkansarbete och de aktiviteter kåren dagligen genomför är det 
viktigt att organisationen har tydliga arbetsordningar och riktlinjer. Under nästa verksamhetsår kommer 
det internt att hända mycket, bland annat ska ny ansökan om kårstatus skickas in under vårterminen 2019, 
men det är också så att vår ekonomiansvarige ska gå i pension under hösten. Under majmötet kommer 
det dessutom finnas en möjlighet att välja in en Studiebevakare, vars arbetsuppgifter tidigare legat under 
ordförandes arbetsområde. Rindis verksamhet växer och utvecklas! 
 
Rindis kårmöte vill att: 

- Styrelsen ansvarar för rekryteringen av en ny ekonomiskt ansvarig. 
 

- Styrelsen, tillsammans med sektionerna, arbetar fram tydliga direktiv och dokument för 
verksamheten. 
 

- Styrelsen följer upp och utvärderar Studiebevakarens arbete inför marsmötet 2019 
 

- Styrelsen arbetar fram en policy för dokumentationshantering och en plattform för detta 
 

- Styrelsen tillsammans med berörda parter arbetar fram en tydlig organisationsstruktur för Rindi 
 

- Styrelsen tillsammans med berörda parter arbetar fram dokument och implementerar tydliga sätt 
för utvärdering och återkoppling av verksamheter 
 



- Att styrelsen ansvarar för att det ska finnas tydliga arbetsbeskrivningar för alla poster inom Rindis 
verksamhet 

 
Fokusfråga 2: Internationalisering 
 
I takt med att antalet studenter vid Campus Gotland växer så ökar även andelen internationella studenter. 
Rindi behöver aktivt arbeta med frågor gällande internationalisering och även se till att bevaka de specifika 
frågor som internationella studenter möter vid sin flytt till Sverige. Campus Gotland arbetar för att bli ett 
internationellt campus och tillsammans med Rindi tas det fram ett nytt projekt inom detta område. Detta 
märks även av på en nationell nivå där Internationaliseringsutredningen inom kort kommer att presentera 
sitt slutresultat. 
 
Rindis kårmöte vill att: 
 

- Styrelsen deltar aktivt i det internationaliseringsprojekt som under höstterminen startar på 
Campus Gotland 
 

- Styrelsen anordnar träffar för erfarenhetsutbyte inom området med relevanta aktörer med 
erfarenhet inom området. 
 

- Styrelsen söker plattformar och event som kan bidra till en bredare internationell verksamhet 
 

- Styrelsens internationella samordnare fortsätter med sin arbetsgrupp för bredare förankring bland 
studenterna.  
 

- Styrelsen arbetar fram en policy för språkanvändande inom kåren samt undersöker möjligheter 
för professionellt översättande av styrdokument 

 
Fokusfråga 3: Projekt “Årets studentstad” 
 
2007/2008 utnämnde Sveriges förenade studentkårer (SFS) Visby till Årets studentstad. Utnämningen 
tillfaller den stad som i sin ansökan visat på ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och studenter, 
där alla parter “arbetar och planerar för att förbättra och utveckla studenternas roll och situation”. De kriterier och 
förutsättningar som finns för att kunna få utnämningen är att staden och studenterna skriver sin ansökan 
tillsammans där de kan visa på sitt påverkan- och samverkansarbete. 
 
Rindis kårmöte vill att: 

- Styrelsen påbörjar ett projekt och utvecklar en projektplan för att kunna skicka in en ansökan om 
att bli Årets studentstad inom en rimlig framtid. 
 

- Styrelsen samarbetar aktivt med näringslivet och andra aktörer för att stärka denna ansökan 
 

- Styrelsen arbetar vidare tillsammans med GotlandsHem för att förbättra boendesituationen för 
studenterna vid Campus Gotland, både under och efter studietiden 
 

- Styrelsen fortsätter och stärker sitt samarbete med Campus Gotland och Region Gotland. 



 
Interna arbetsmål 

- Styrelsen ska arbeta aktivt med att se till att alla styrelsemedlemmar är initiativtagande på såväl 
styrelsenivå som inom ramen för sina respektive förtroendeposter 
 

- Styrelsen ska arbeta för att öka medlemmarnas deltagande i och känslan av delaktigheten inom 
kårens verksamhet 
 

- Styrelsen ska fortsätta det påbörjade arbetet med att stärka kårens ekonomi 
 

- Styrelsen ska arbeta för att utveckla uthyrningen av Rindi-borgen 
 

Externa arbetsmål 
- Rindi ska fortsätta sina medlemskap och samarbeten med exempelvis Krögarföreningen, Visby 

Centrum, Marknadsföreningen, GotlandsHem 
 

- Rindi ska arbeta för att få fler långsiktiga samarbetsavtal med lokala företag  
 

- Rindi ska fortsätta sitt arbete inom samarbetsorgan såsom Kårsamverkan, USMOS och Sveriges 
förenade studentkårer 
 

- Styrelsen ska arbeta för att fler Studentrepresentantplatser, både lokalt och nationellt, tillsätts och 
att informationen om dessa når ut till berörda parter 
 

Arrangemang 
- Lamningen 
- Jubileumshelg 
- Halloween 
- Våga vägra vinter 
- Vårbal 
- Absolut Gotland 


