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Inledning
Detta dokument är antaget av Qulturas medlemmar på kårsektionsmöte och utgör grunden för Qulturas
arbete under verksamhetsåret 2019/2020. Dokumentet är vägledande för Qulturas förtroendevalda, och
genomsyras av Örebro studentkårs vision med syfte att skapa en bättre studietid för studenter och
doktorander vid Musikhögskolan och Örebro universitet i stort.
Verksamhetsplanen är indelad i tre avsnitt. Det första behandlar de organisatoriska målen för det
kommande verksamhetsåret och innefattar de mål som Qultura vill uppnå centralt, och rör främst
styrelsens interna arbete. Det andra avsnittet behandlar de utbildningspolitiska målen som rör det
påverkansarbete styrelsen ska föra gentemot institutionen Musikhögskolan, för att se till att studenterna får
den utbildning de har rätt till. Det tredje avsnittet behandlar de studiesociala målen, som syftar till att se till
att studenterna på Musikhögskolan har förutsättningar för att hålla en god fysisk och psykisk hälsa genom
sin utbildning, samt att de får en minnesvärd studietid.

1. Organisatoriska mål 2019/2020
De organisatoriska målen för verksamhetsåret 2019/2020 syftar till att främja kårsektionens utveckling.
Qultura har stor potential som kårsektion och som påverkande organ inom sin institution och inom
Örebro studentkår. För att kunna utveckla Qultura som kårsektion krävs det att verksamheten utvärderas
och omstruktureras vid behov. Intresset bland medlemmar att engagera sig och ta del av aktiviteter är
fortsatt lågt men visar på viss förbättring jämfört med föregående år. Qultura ser även att intresset hos
medlemmarna gällande kontakt med näringslivet har ökat i och med det nyetablerade
näringslivsutskottet, något som styrelsen önskar vidareutveckla under detta verksamhetsår.

1.1 Arbete för ökat engagemang
Qulturas styrelse har sett en ökning av antalet medlemmar de senaste åren. Tidigare år har Qultura haft
svårt att fylla styrelseposter och har även tampats med ett lågt deltagarantal vid sociala evenemang och
kårsektionsmöten. Verksamhetsåret 18/19 har påvisat att trenden vänt. Styrelsens medverkan under
introduktionen, framtagande av poängsystem samt kårsektionsmöten där det alltid funnits fika eller
frukost har gjort skillnad. Samtliga styrelsemedlemmar upplever att allt fler på musikhögskolan känner till
Qultura, vet vad Qultura jobbar för och känner sig mer benägna att engagera sig i kårsektionen. Även vid
faddersläppet sökte rekordmånga Qulturamedlemmar. Därför ska ett mål för det kommande
verksamhetsåret vara att fortsätta arbeta för att skapa en kultur för samtliga studenter vid
Musikhögskolan där det anses självklart att vara medlem och att även vilja engagera sig inom Qultura
och Örebro studentkår.

1.1.1 Synliggöra Qulturas arbete
Qulturas styrelse har märkt att synliggörandet av kårsektionsarbetet bidrar till ökat engagemang hos våra
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medlemmar. Med en seriös, professionell och enhetlig bild utåt - i form av en väldesignad hemsida och
institutionsanpassade informationsblad - tror styrelsen att Qulturas information kommer nå fler och även
engagera fler medlemmar. Styrelsen 19/20 ska fortsätta att arbeta för en ökad transparens gentemot
medlemmar och vidareutveckla Qulturas professionella bild utåt, både mot medlemmar och yttre aktörer.

1.1.2 Synliggöra Qultura under introduktionen
Qulturas styrelse ska delta i introduktionen i större utsträckning än tidigare, detta för att redan från
nystudenters studiestart etablera Qultura och studentkåren som en självklar del av studietiden.

1.1.3 Transparens mellan FUM och styrelsen
Qulturas styrelse 19/20 ska arbeta för att utöka samarbetet mellan kårsektionsstyrelsen och Qulturas
FUM-ledamöter. Genom ett närmare samarbete mellan dessa parter ser styrelsen att en ökad insyn i
Örebro Studentkårs organisation kan uppnås och således främja det påverkansarbete som
förtroendevalda utför. Förhoppningen är, förutom att styrelsen känner ökat förtroende för FUM-ledamöter
och vice versa, att denna transparens mellan parterna kan bidra till ett ökat förtroende och engagemang
från Qulturas medlemmar, dels för och i kårsektionen men också Örebro studentkår centralt.

1.2 Organisationsutveckling
Under verksamhetsåret 18/19 har Qulturas styrelse sett att det finns möjligheter att göra en del
omstruktureringar rörande förtroendevaldas uppdragsfördelning. I och med att Qultura startade ett nytt
utskott under hösten 2018 så ökade arbetsbelastningen för styrelseledamöter och det blev tydligt att det
finns behov av att se över hur arbetet ska fördelas och om det går att förändra arbetsupplägget för
styrelsen och kårsektionens utskott för att bibehålla ett hållbart arbetsklimat.

1.2.1 Omstrukturering av Qulturas interna uppdragsfördelning
Under verksamhetsåret 18/19 har flera styrelsemedlemmar i Qultura upplevt ojämnt fördelad
arbetsbelastning. Därför ska Qulturas styrelse 19/20 se över arbetsfördelningen och undersöka hur
fördelningen kan se ut samt om det behöver göras omstruktureringar i styrelsen eller utskott för att skapa
ett mer hållbart klimat i Qulturas styrelse.

1.2.2 Näringslivsutskottet
Under verksamhetsåret 18/19 har näringslivsutskottet etablerats. Med fokus på att skapa
arbetsmöjligheter för Qulturas medlemmar har utskottet arbetat intensivt med att ta fram styrdokument
och arbetsrutiner för att snabbt kunna komma igång med en fullt fungerande gigförmedling. Under våren
2019 var denna förmedling igång, och Qultura började i och med det att generera en inkomst som i
förlängningen går till våra medlemmar i form av mervärde som sociala evenemang och fika som erbjuds
vid möten etc.
Under verksamhetsåret 19/20 ska styrelsen vidareutveckla näringslivsutskottet och följa upp arbetet som
sker i detta samt utvärdera hur välanpassade de styrande riktlinjerna är för utskottet.
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2. Utbildningspolitiska mål 2019/2020
Qultura ska, i enlighet med Örebro studentkårs uppdrag, bedriva utbildningspolitik i syfte att förbättra
studiekvalitén för Musikhögskolans studenter. Under verksamhetsåret 18/19 gjorde Qultura ett stort
arbete för att öka studentinflytandet på institutionen. De utbildningspolitiska målen för verksamhetsåret
19/20 syftar till att fortsätta arbetet för att stärka studentinflytandet på institutionen, samt att sätta press
på institutionsledningen att se över könsfördelningen bland Musikhögskolans anställda lärare.

2.1 Studentinflytande
Grundförutsättningen för ett väl fungerande studentinflytande är samarbete mellan Örebro universitet,
Örebro studentkår och studenterna. För att samarbetet ska fortlöpa så effektivt som möjligt krävs en
tydlig ansvarsfördelning och vetskap om de olika parternas ansvar och rättigheter. Qulturas styrelse har
under verksamhetsåret 18/19 tryckt på institutionen att se över institutionens programråd, där
studentrepresentanter har en chans att få inflytande på programmets utformande. Styrelsen har även
inrättat ett studentråd för alla studentrepresentanter i programråden tillsammans med Qulturas
ubildningsbevakare. Resultaten har varit goda och vi vill se att Qulturas styrelse 19/20 fortsätter arbeta
för att bibehålla och stärka kommunikationen och samarbetet mellan ovan nämnda parter.

2.1.1 Utveckla studentråd
Universitetet har en skyldighet att anordna programråd där studenter finns representerade. Under
verksamhetsåret 18/19 har Qulturas styrelse arbetat med att stärka studentrepresentanterna i deras roll
för att få ut så mycket som möjligt av programråden. I det arbetet har det startats ett studentråd där
utbildningsbevakaren tillsammans med studentrepresentanterna kan utbyta erfarenheter från
programråden, förbereda sig inför dem genom programgemensamma lunchmöten och diskutera
studentinflytande. Detta arbete har fungerat bra och under verksamhetsåret 19/20 ska styrelsen f ortsätta
att utveckla formen för hur studentrådet kan fungera och fortsätta att stärka kontakten mellan
studentrepresentanter och utbildningsbevakare.

2.1.2 Möte och dialog med ledning på Musikhögskolan
Under verksamhetsåret 18/19 har Qulturas styrelse arbetat för en öppen och lyhörd kommunikation
mellan Qultura och ledningen på Musikhögskolan. Det har skett genom möten med prefekt och
administration samt studentrepresentation i program- och institutionsledningsråd. Qulturas styrelse 19/20
ska se till att detta samarbete fortsätter och upprätthålls.

2.2 Mer press på institutionen om könsfördelning
Qulturas styrelse 18/19 har sett att det är en ojämn könsfördelning i lärarkollegiet på institutionen och
anser att Musikhögskolan bör arbeta aktivt för att ha en jämn könsfördelning bland sina anställda lärare.
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Kulturbranschen är präglad av en ojämn könsfördelning och Qulturas styrelse 18/19 anser att
institutionen har ett ansvar att arbeta aktivt för att motverka detta. Styrelsen har förstått att studenter på
Musikhögskolan delar denna bild och känner missnöje över situationen. Därför ska Qulturas styrelse
19/20 arbeta för att påverka institutionens synsätt och agerande rörande könsfördelning.

3. Studiesociala mål 2019/2020
Qultura ska, i enlighet med Örebro studentkårs uppdrag, anordna studiesociala aktiviteter som bland
annat sittningar, föreläsningar och möten med näringsliv. Dessutom ska Qultura se över studiemiljön för
att se till att studenter på Musikhögskolan har de medel de behöver för att kunna genomföra sina studier,
och sätta press på institutionen om något skulle vara bristfälligt. Qultura ska även arbeta för studenters
fysiska och psykiska hälsa, genom att påverka och förbättra studiemiljön på Musikhögskolan. De
studiesociala målen syftar därför till att främja studenters fysiska och psykiska hälsa, samt att ge
Musikhögskolans studenter en minnesvärd studietid.

3.1 Qulturas sociala evenemang
Qulturas styrelse har upplevt att intresset för sociala evenemang varit lågt under verksamhetsåret 18/19.
Genom att erbjuda en större bredd tror vi att evenemangen kan bli mer attraktiva för våra medlemmar.
Därför ska Qulturas styrelse 19/20 arbeta för att hitta nya sätt att arrangera sociala evenemang som
attraherar en större del av Qulturas medlemmar och förgyller deras studietid.

3.2 Studenternas fysiska och psykiska hälsa
Qulturas styrelse 18/19 har under verksamhetsåret sett ett intresse hos medlemmar för frågor som rör
studenternas psykiska och fysiska hälsa. I verksamhetsplanen 18/19 var psykosocial hälsa en politisk
fokusfråga och under verksamhetsåret gjordes en enkät för att samla in data om Musikhögskolans
studenters fysiska och psykiska hälsa kopplat till studiemiljön. Styrelsen 18/19 ser att det finns anledning
att fortsätta och följa upp det arbete som påbörjats, därför ska Qulturas styrelse 19/20 fortsätta arbetet
med att undersöka hur studenternas fysiska och psykiska problem kan uppstå under utbildningen samt
hur de kan förebyggas och undvikas. Styrelsen ska även undersöka vilken roll Qultura och institutionen
kan ha i detta arbete.

3.3 Studenternas studiemiljö
Under verksamhetsåret 18/19 har Qulturas styrelse sett ett behov av att se över studiemiljön på
Musikhögskolan. Övningsrum och ensemblesalar är bristfälliga när det kommer till utrustning och regler
för desamma. Därför ska Qulturas styrelse 19/20 se över lokaler och förråd i samråd med
institutionstekniker. Dessutom behöver Qulturas styrelse se över hur information om regler för
övningsrum och förråd når medlemmarna på ett effektivt sätt samt att de följs.

