
Verksamhetsplanen redogör både för den externa och interna verksamheten, men även för 
övrig verksamhet som styrelsen har fått i uppdrag av Naturvetarnas Studentråd att genomföra 
under verksamhetsåret. Dessa har sin grund i stadgarna (§2.1) som säger att Studentrådets 
uppgift är:

att  fungera som en gemensam intresseorganisation för studenter som är medlemmar  
  i förbundet.
att  representera naturvetarstudenter i Naturvetarna och i Saco Studentråd.
att  genom styrelsen föra fram förbundets studenters åsikter inom förbundet, bilda  
  opinion, informera allmänhet samt påverka beslutsfattare med syfte att höja status  
  inom utbildning, forskning och arbetsliv för de utbildningar som innefattas av  
  Naturvetarna. 
 
Utöver detta presenterar styrelsen ett förslag på fokusområde för kommande verksamhetsår 
med målsättningar och hur dessa ska uppnås.
 

Fokusområde för 2023 – ”Studentrådets framtid” 
Studentrådet behöver en ny strategi för hur det ska verka i framtiden för att blir bättre på att 
nå ut till sina medlemmar och engagera dem på ett värdefullt sätt. Detta för att ge ökat mer-
värde för medlemmarna. Frågan bör diskuteras brett inom Naturvetarna, till exempel med 
Naturvetarnas Förbundsstyrelse och studeranderepresentant, samt SMARKarna. 

Studentrådet uppnår detta genom:  
att  föra en lösningsorienterad diskussion inom Naturvetarna om vilken roll Studentrådet  
  ska ha i framtiden. 
att  hitta den bästa lösningen för att säkerställa Studentrådets framtid. 
att  ta fram ett strategidokument om hur Studentrådet ska fungera i framtiden.
att  öka studenters kunskap om och intresse för facket, och   
  skapa mervärde för studentmedlemmar. 

Studentrådets externa verksamhet 
Studentrådet ska vara en politisk aktör som gör sin röst hörd i 
frågor som rör studenter. Detta kan ske genom utåtriktade kam-
panjer mot allmänheten och/eller beslutsfattare, men även i form 
av påverkansarbete riktat mot de organisationer genom vilka 
Studentrådet representerar Naturvetarnas studentmedlemmar.
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Studentrådet uppnår detta genom: 

att    engagera sig i Miljödepartementets Ungdomsråd. 

att    arbeta för ökad klimatomställning genom fackligt påverkansarbete.

att    sträva efter att skriva under minst två debattartiklar som ökar Naturvetarnas Studentråds  
   synlighet i samhället i stort och i fackförbundsvärlden i synnerhet. 

 

Studentrådet och Naturvetarna 
Studentrådet ska representera naturvetarstudenter tillsammans med och inom fackförbundet  
Naturvetarna. Det innebär att samarbeta med förbundet och att aktivt påverka förbundet i frågor 
som angår studenter. 

Naturvetarnas Studentråds ordförande är adjungerad till förbundsstyrelsens möten. Adjungeringen 
innebär att ordförande har rätt att delta och yttra sig vid samtliga möten i förbundsstyrelsen.  
I förbundsstyrelsen finns även en studeranderepresentant som är fullvärdig styrelsemedlem.

Studentrådet uppnår detta genom:  

att    Studentrådet håller sig uppdaterade om det som diskuteras under förbundsstyrelsens   
   möten och som påverkar studentmedlemmar. 

att    ordförande för en kontinuerlig dialog med förbundsstyrelsens studeranderepresentant.  

att    delta vid Naturvetarnas kongress.  

 

Studentrådet och Saco Studentråd 
Naturvetarnas Studentråd är en del av Saco Studentråd, Sveriges största fackliga studentorganisa-
tion. Naturvetarnas Studentråd ska vara aktiva inom Sacos Studentråd och påverka verksamheten 
utifrån Naturvetarnas intressen, värderingar och åsikter för att främja dessa. 

Studentrådet uppnår detta genom:  

att    verka för att Naturvetare sitter i Saco Studentråds styrelse, valberedning och övriga verksamhet. 
att    delta vid Saco Studentråds kongress. 

att    delta vid Saco Studentråds medlemsråd. 

att    ordförande och/eller vice ordförande deltar vid Saco Studentråds presidieråd. 

 



Studentrådet och vänföreningar 
Studentrådet ska upprätthålla och utveckla relationer till vänföreningar såsom norska  
systerförbundet Naturviterne.

Studentrådet uppnår detta genom:  

att    sträva efter att delta vid Naturviternes studentorganisations årliga kongress.  

att    representanter från Naturviterne bjuds in att delta vid Naturvetarnas Studentråds årsmöte. 

 

Studentrådets interna verksamhet 
Naturvetarnas Studentråd ska vara en plats där både student- och styrelsemedlemmar utvecklas. 
Studentrådet ska verka för att stärka naturvetarstudenters välmående under studietiden. Studen-
trådet ska även bygga kontaktnät för de som är och har varit aktiva i Naturvetarnas Studentråd.  

Studentrådet uppnår detta genom:  

att    arrangera en överlämning i januari där den nyvalda styrelsen och Studentrådets  
   valberedning får kunskapsöverföring från den tidigare styrelsen. 

att    ha som mål att styrelsen skriver texter till de nyhetsbrev som riktas till student- 
   medlemmarna.

att    styrelsen ansvarar för att kommunicera Studentrådets arbete i sociala medier.

att    sträva efter att dess medlemmar lär sig mer om fackets historia och hur facket  
   fungerar idag. 

 

 

 

 


