Piteå Studentsektion verksamhetsplan 2021/2022
Piteå Studentsektion är en del av Luleå Studentkår och drivs av och för studenter vid Luleå
Tekniska Universitet. Sektionen bedriver utbildningsbevakning för att säkerställa kvaliteten
vid alla utbildningar på campus. Dessutom verkar sektionen för att:
●
●
●

skapa ett mervärde för medlemmar inom sektionen via studiesociala aktiviteter
bidra till en ökad gemenskap mellan studenter
främja kontakten mellan arbetsmarknaden och sektionens medlemmar

Långsiktiga mål
Alla studenter vid campus ska kunna se värdet i att vara medlem i Piteå Studentsektion.
Detta genom att sektionen skapar förutsättningar för en sund dialog mellan studenterna och
Luleå Tekniska Universitet gällande bevakning och utveckling av utbildningar samt
universitetets övriga resurser. Sektionen ska för studenterna vara en given resurs när något
studierelaterat upplevs som problematiskt på ett sätt som upplevs stå utanför dennes makt
att påverka. Sektionen ska också vara en given resurs för universitetet, förutsatt att utbytet
däremellan leder till att sektionens syfte infrias. Sammantaget ska detta leda till en öppen
samtalskultur mellan universitetet och studenterna.
Sektionen ska även verka för att förbättra studenternas tid utanför studierna genom att
arbeta för att forma en meningsfull och givande fritid. För studenterna ska verksamheten ses
som en självklar plattform för sociala utbyten av alla dess former. Sektionen ska även
tillhandahålla resurser och kompetens till studenter som vill förverkliga egna evenemang
som kan gynna alla studenter. De evenemang och aktiviteter som sker under sektionens
paroll ska vara inkluderande för alla studenter, med målsättningen att bidra till ett medvetet
och inkluderande klimat som förhoppningsvis kan bli normerande för hela universitet.
Sektionen ska förvalta och utveckla relationer med närstående företag och föreningar
utanför universitetet, inklusive kommunen. Vi vill även utveckla samarbete och
kompetensutbyte med andra studentföreningar vid campus (PiteFM och AES Piteå) samt
kårens övriga sektioner.

Kortsiktiga mål
●

●

●
●
●
●

Utveckla Framtiden
○ Ordna hyreskontrakt med fastighetsägaren, inreda lokalerna
○ Ta fram nytt utskott som kan förvalta lokalerna och anordna evenemang
Hitta anpassade lösningar för:
○ SMASK 2021
○ Riks-SMASK 2021
○ Nolle-P campus Piteå 2021
Ta fram tydliga riktlinjer och styrdokument för Ankarsgymmet & Spelutskottet
Ta fram en för sektionen central värdegrund som kan genomsyra all verksamhet
Anordna evenemang såsom halloweenfest, examensfest, kickoffer, kårfrukostar m.m.
Anordna en välkomstperiod för gamla och nya studenter efter NolleP

