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SEKE CIVILINGENJÖRERNA KARLSTAD 

VERKSAMHETSPLAN 2020 

Följande verksamhet kommer SEKEs styrelse och utskott jobba mot under 
verksamhetsåret 2020 

STYRELSEN 

• Kontinuerligt jobba för att få mer medlemmar till föreningen 
• Synas på Universitetet och för SEKEs medlemmar 

• Se till att det finns studeranderepresentanter inom de områden och utskott som är 

relevanta för civilingenjörsprogrammets välmående1 

• Hålla god kontakt med Karlstad Studentkår  

• Skapa mer samarbeten och ha en god kontakt med andra föreningar på KAU 

• Planera om tillhörigheter för det utökade förrådet 

• Bidra med utveckling av sektionerna 

• Arbeta för att få fram fler medlemsförmåner 

• Sprida och använda hemsidan för fler funktioner 

• Göra SEKE till en mer attraktiv förening 

• Använda LinkedIn-sida med frekvent 

• Hålla en kassa för musikhjälpen och eventuellt samla bidrag till andra 

välgörenhetsorganisationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Swanelius   Rebecka Alkman 

Ordförande 2020  Vice Ordförande 2020  

 
1 Fakultetsnämnd, utbildningsutskott, programråd och ämnesråd 
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Materialförvaltare: 
 
Återkommande uppgifter för materialaren:  
 

• Kontrollera att märken finns och eventuellt beställa in fler. 
• Kontrollera så att material finns i förråd samt inventera.  
• Beställa tröjor till styrelsen.  
• Beställa overaller till nya studenter efter nollningen och eventuellt under våren. 
• Sköta märkeshandel. 

 
Planer för verksamhetsåret 2020: 
 

• Förrådet skall inventeras i början och slutet av verksamhetsåret. 
• En uppdatering av inventarielista skall göras i samband med inventering.  
• Göra en plan för att få in fler märken till SEKE, egengjorda och eventuellt en tävling 

under nollningen där studenter kan designa eget märke. 
• Beställa SEKE förnings-hoodies, sannolikt gula inför nollning och kommande evenemang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felix Andersson 
Materialförvaltare och Sekreterare 2020  
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Webmaster: 
Enligt SEKEs stadgar §9:“9.2.5 Webmaster: Webmaster ansvarar för 
uppdateringen av hemsidan”   
  
Planer för verksamhetsåret 2019  

1. Bygga vidare på eventskaparen så att den blir dynamisk och användbar i flera 
situationer  
2. Få in ett live facebook flöde på hemsidan ifrån SEKEs facebook grupp/sida  
3. Vidarebyggande av diverse funktioner på hemsida för att underlätta studentens 
vardag som medlem i SEKE  

  
Uppfyllt 2019  

• Finslipat eventskaparen  
• Hanterat medlemsregistret/tagit mig an medlemsregistret  
• Notifikation för medlemmar vars medlemskap är påväg ut.  
• Export av eventmedlemsregister  
• Sponsorsida  
• Facebook flöde integrerat  
• Övrig underhållning av hemsida  

  
Mål 2020  

• Skapa en märkessida  
• Admin sida  
• Uppgradera flöden på hemsidan  
• Förfina kod  
• Införskaffa en vice webbmaster  

  
Återkommande uppgifter för webbmaster   

• Hålla hemsidan och dess databas uppdaterad.  
• Sköta och administrera SEKEs facebooksida, databas, medlemsregister, styrelsens email 
och dropbox.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Bergenudd 

Webmaster 2020 
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UTSKOTTEN 

Utbildningsutskottet  
Verksamhetsåret 2020  
  
"10.2.3 Utbildningsutskottet: Består av utskottets ordförande samt minst (3) ledamöter. 
Utbildningsutskottets syfte är att bevaka kurslitteraturen och kursinnehåll, hålla kontakt mellan 
lärare och studenter samt framföra studenternas åsikter till institutionerna och nämnder om 
detta krävs." - SEKE’s Stadga  
  
Utbildningsutskottet kommer under verksamhetsåret 2020 att:  
  

• Arbeta för att förbättra kvalitén för Civilingenjörernas utbildning efter utskottets bästa 
förmåga.    
• Hålla ett utskottsmöte minst en gång per termin.  
• Informera och sprida kunskap till SEKEs medlemmar angående utbildning och 
administration.  
• Arbeta tillsammans med programansvariga för att återetablera programråden för 
samtliga inriktningar.    
• Hålla god kontakt med studentkåren samt andra utbildningsansvariga på Karlstads 
Universitet för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter.  
• Förhindra missbruk av kursutvärderingar utefter utskottets bästa förmåga  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Wei  

Ordförande Utbildningsutskottet 2020 
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PR-utskottet  
 
Allmänna mål  

• Utöka PR-utkottet med fler medlemmar. 
• Fortsätta ha lunchföreläsningar rullande, en per månad (max 2). 
• Uppdelar ansvar inom PR-utskottet, där alla är kontakt person till minst ett företag för 

bättre kontakt mellan företag och Seke.  
• Fortsätta hitta nya intressanta företag som skulle vilja hålla i en aktivitet.  
• Få sommarjobb till Sekes hemsida.  

 
Specifika mål  

• Hålla en team building aktivitet inom PR-utskottet för att bilda ett bättre teamwork och 
sammanhållning, ett sätt att även locka fler att delta i utskottet.  

• Ha en företagssafari i vår.  
 
Aktivitetsplan 
 
Årliga aktiviteter 

• Deltagande i planering av IN-dagen och kontakta potentiella mässutställare 
o Mål: boka minst två företag 

• Kontakta Billerud Korsnäs angående sponsring av labbrockar. 
• Kontakta Stora Enso angående sponsring till hajken. 
• Hitta företag som vill sponsra till nollningen. 

 
Specifikt för året 

• Nytt samarbete med VBIF – Västra Bergslagens Industriförening (gamla Bofors) med 
företagssafari samt lunchföreläsningar. Även planerat samarbete för framtiden så att 
detta blir en årlig företagssafari som återkommer, ett samarbete som liknar det de redan 
har med Örebro Universitet. 

• Samarbeta med ESTIEM och Sveriges Ingenjörer om en utflykt till ett företag som 
representerar Karlstad.  

 
På grund av rådande omständigheter i världen med Covis-19 så kommer alla aktiviteter samt 
mål hållas på paus och förhoppningsvis kunna genomföras inom en snar framtid.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Markus Hinders 
Ordförande PR-utskottet 2020 
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Motionsphöseriet 

Under verksamhetsåret 2020 kommer SEKE:s motionsphöseri erbjuda 
evenemang för SEKE:s medlemmar där fokus kommer ligga på gemenskap 
och fysisk aktivitet. De aktiviteter som är planerade att genomföras under 
året är:  
 

• Ovve-pimp VT20. Tillsammans med sexmästeriet anordna det årliga ovve-pimpet som 
framförallt riktar sig mot förstaårsstudenter där förutom sy  även inkluderade sportquiz. 

• SEKE Spikeballturnering VT20. Vi kommer arrangera en spikeballturnering efter det 
höjda intresset som kom för sporten under hösten 2019 i vår förening. Det kommer 
hållas på vår halltid.   

• SEKE paintball VT20. Efter högt intresse från medlemmar om att köra paintball även i år 
var det planerat att genomföras, men på grund av den rådande pandemi ställs detta in. 

• KAU Golf Challenge VT20. Vi kommer i år arrangera en golfturnering öppen för alla 
studenter på KAU. Detta med en samarbete med golfklubben Bryngfjorden. Den kommer 
arrangeras i tävlingsformen scramble. Utskottet kommer att försöka anordna önskade 
aktiviteter från SEKE:S medlemmar 

• SEKE Utspark VT20. Den årliga utsparken för SEKEs 5or kommer arrangeras med 
sexmästeriet. Där motionsphöseriet står för den första delen av dagen där de kommer få 
köra diverse olika lekar. 

• SEKE halltider. Som tidigare år är det vår vision att med kontinuitet och roliga aktiviteter 
se till att SEKEs halltider blir en återkommande samlingspunkt för SEKEs medlemmar 
med fokus på fysisk aktivitet. 
 

Event för HT20 är ännu inte planerade. Men målet är att ha större event en gång per månad samt 
en planerad aktivitet på varje halltid.  
 
Möten sker cirka en gång per månad. Med extrainsatta möten vid behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon Hellgren  
Ordförande Motionsphöseriet 2020 
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Sexmästeriet 
Sexmästeriets verksamhetsplan består utav att ge SEKE:s medlemmar 
aktiviteter att göra utanför studierna för att skapa en rolig vardag under 
studietiden.  
Sexmästeriet skall ge medlemmar möjligheten att vara med på roliga event 
som stärker samhållningen inom föreningen samt andra föreningar.  

Mål 

• Ge våra medlemmar chans att vara med på evenemang utanför skolan. 
• Locka fler medlemmar till SEKE genom att erbjuda roliga fester för medlemmarna. 
• Göra SEKE mer välkänt på Karlstads Universitet genom att samarbeta med andra 

föreningar. 
• Arbeta för att bibehålla och utveckla SEKE:s traditioner. 
• Uppdatera SEKEs sociala medier vid event som hålls. 
• Skapa en Instagram för Sexmästeriet för att visa arbetet inom utskottet. 
• Införskaffa tröjor till de nya Sexmästeristerna med loggan som skapades förra året.  

Aktivitetsplan 

• Anordna Beerfest där vi bjuder in Bamse<3Cura. 
• Anordna den traditionella Utsparken tillsammans med Motionsphösteriet. 
• Anordna Spektaklet tillsammans med KAUlas för samtliga föreningar på Universitetet. 
• Anordna gratis Capskväll som utlovades efter insamlingen utav Musikhjälpen. 
• Anordna traditionella Julsittningen. 
• Anordna Ovvesittning för att inviga de nya studenterna att de fått sin ovve. 
• Fortsätta samverka med andra föreningar för att skapa en valborgstradition på 

Gubbholmen med andra föreningar på Universitetet. 
• Anordna minst två teambuilding kvällar för medlemmarna i Sexmästeriet 

 

Möten ska hållas minst varannan vecka och fler vid behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Litzén  

Sexmästare 2020  



SEKE Civilingenjörerna Karlstad 
2020-04-01 

 
 

SEKE-Hälsa 
Seke-Hälsa skapades med ändamålet att förbättra Sekes medlemmars 

psykiska hälsa, både aktivt och förebyggande.  

Mål 

• Skapa en grund för ett bättre samarbete mellan Seke och studenthälsan. 

• Utbilda medlemmar som psykiskt välmående.  

• Fixa en chattfunktion på Sekes hemsida som medlemmar kan använda för att prata ut. 

• Komma till en punkt i utskottet så att man har saker att för mer än en person så att 

medlemmar kan aktivt vara en del av utskottet.  

Aktivitetsplan 

• Leta aktivt efter personer som skulle vilja komma och föreläsa om psykiskt välmående 

för Sekes medlemmar.  

• Med hjälp från webmaster och linjeansvarig för Data göra en arbetsplan för ett projekt 

som skulle uppdatera Sekes hemsida.  

• Arbeta fram en lösning med årets generaler och studenthälsan för att ge dom en 

möjlighet att presentera sig under nollningsperioden.  

• Hålla möten vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Eidersjö 

Ordförande SEKE Hälsa 2020 
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Johanna Swanelius   Linn Timmann  
Ordförande    Skattmästare 
 
 
 
 
Rebecka Alkman   Felix Andersson 
Vice ordförande   Sekreterare/Materialförvaltare 
 
 
 
 
Markus Hinders   Björn Wei 
Ordförande PR-utskottet   Ordförande Utbildningsutskottet 
 
 
 
 
Simon Hellgren   Nathalie Litzén 
Ordförande Motionsphöseriet  Sexmästare 
 
 
 
 
Anton Bergenudd   Alex Eidersjö 
Webmaster    Ordförande SEKE Hälsa 
 


