
Verksamhetsplanen redogör för både den externa och interna verksamheten, men även övrig 
verksamhet som styrelsen fått i uppdrag av Naturvetarnas Studentråds årsmöte att utföra 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 arbets-
liv 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 2021 – ”Klimatfrågan har ett fackligt svar”
Studentrådet vill se ett ökat engagemang med både fler studentmedlemmar och att dessa invol-
veras mer i verksamheten. 

För att rekrytera fler studentmedlemmar tror vi att en ökad synlighet för Studentrådet genom 
att hitta en profilering i klimatfrågan kommer att öka intresset för att engagera sig. Fackligt 
engagemang ska ses som ett konkret sätt att göra skillnad för klimatet. Ett fokus på klimatfrågan 
ser vi som naturligt då en fackligt driven klimatomställning kan innebära fler arbetstillfällen för 
naturvetare, något som gynnar både klimatet och våra medlemmar.

Långsiktigt måste engagemanget i en organisation flöda uppåt från grunden. Ett engagemang 
på distans, med medlemmar utspridda över landet och socialt distanserade från andra, behöver 
dock inte innebära döden för engagemanget utan erbjuder också nya möjligheter. Studentrådet 
vill komma närmare medlemmarna och ser återkommande digitala medlemsmöten som en väg 
dit. Dessa kan vara fortbildande och fungera som ett öppet diskussionsforum mellan styrelsen 
och medlemmar.

Målsättningen är att studenter som ansluter sig övergår till att bli 
yrkesverksamma medlemmar i Naturvetarna efter studietiden. 
Det förutsätter kunskaper om fackets roll, såväl historiskt som i 
vardagen, som försvarare av löntagares rättigheter i arbetslivet. 
Kan studenter även inspireras till att bli fackligt aktiva på sina 
framtida arbetsplatser kan dessa i sin tur verka för att fler engage-
rar sig fackligt i framtiden. 

Studentrådet ser ett behov av att jobba efter en strategi där alla 
våra aktiviteter, stora som små, finns i ett sammanhang och där-
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med enklare kan dra mot samma mål. Att utveckla en strategi innebär att peka ut en tydlig riktning 
om vart vi vill och hur vi vill att Studentrådet ska uppfattas. Det gör det lättare för medlemmar att 
involveras i verksamheten och ger Studentrådet ett tydligt mandat från medlemmarna samtidigt som 
det också ger större frihet till initiativ än en klassisk aktivitetslista.

Studentrådet uppnår detta genom:

att skriva minst tre stycken debattartiklar som ökar synligheten för Naturvetarnas Studentråd.

att en styrelseledamot ansvarar för att kommunicera Studentrådets arbete i sociala medier.

att genomföra ett medlemsmöte med en grundkurs i fackets historia och hur facket fungerar  
 i dag.

att genomföra ett medlemsmöte med en grundkurs om a-kassan.

att genomföra minst en aktivitet på temat klimatomställning.

att i samråd med medlemmarna ta fram ett förankrat strategidokument att anta vid nästa  
 årsmöte.

Studentrådets externa verksamhet
Studentrådet ska vara en politisk aktör som gör sin röst hörd i frågor som rör studenter. Detta kan 
ske genom utåtriktade kampanjer mot allmänheten och/eller beslutsfattare, men även som påver-
kansarbete riktat mot de organisationer genom vilka Studentrådet representerar Naturvetarnas 
studentmedlemmar.

Studentrådet och Naturvetarna
Studentrådet ska representera naturvetarstudenter tillsammans med och inom fackförbundet Na-
turvetarna. 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 för-
bundsstyrelsen finns även en studeranderepresentant som är fullvärdig styrelsemedlem.

Studentrådet uppnår detta genom:

att i samråd med Naturvetarnas kansli organisera deltagande vid Almedalen.

att ordförande närvarar vid Naturvetarnas förbundsstyrelses möten, alternativt uppdaterar  
 förbundsstyrelsen via andra medier om Studentrådets arbete.

att  ordförande för en kontinuerlig dialog med förbundsstyrelsens studeranderepresentant.

att nominera en studeranderepresentant till Naturvetarnas förbundsstyrelse vid kongressen 2021.



Studentrådet och Saco Studentråd
Naturvetarnas Studentråd är en del av Saco Studentråd, Sveriges största fackliga studentorganisation. 
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 som norska systerförbundet 
Naturviterne.

Studentrådet uppnår detta genom:

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. Stu-
dentrådet ska verka för att stärka naturvetarstudenters välmående under studietiden. Studentrådet 
ska även bygga kontaktnät för de som är och har varit aktiva i Naturvetarnas Studentråd. 

Studentrådet uppnår detta genom:

att organisera ett digitalt eller fysiskt möte för alumner från Naturvetarnas Studentråd. 

att arrangera en överlämning under januarimånad där den nyvalda styrelsen för Studentrådet  
 får kunskapsöverföring från den tidigare styrelsen. 

att arrangera minst en (föreläsningar/seminarier) med syftet att stärka studentmedlemmars  
 psykiska hälsa.

att styrelsen skriver texter till nyhetsbreven som riktas till studentmedlemmarna. 
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