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Göteborgs Förenade Studentkårers fyraårs plan 

Bakgrund 

Göteborgs Förenade Studentkårers fyraårsplan baseras på Göteborgs Förenade Studentkårers 
vision. Utifrån visionen har fyra uppdrag tagits fram för de kommande fyra åren. Fyraårsplanen 
avser verksamhetsåren 2014/15 till och med 2017/18. Perioden är vald för att sammanfalla med 
de allmänna valen till kommun, landsting (region) och riksdag. De fyra huvudrubrikerna är GFS 
uppdrag från visionen. 

 

1. Göteborgs Förenade Studentkårer skall ha en stabil organisation 

För att vara en effektiv organisation som agerar på en föränderlig arena tillsammans med många 
olika aktörer behövs en stabil grund med tydliga värderingar. Göteborgs Förenade Studentkårers 
styrdokument är levande dokument som speglar organisationens medlemmars åsikter.  

Göteborgs Förenade Studentkårer skall under perioden arbeta fram en plan för långsiktig 
ekonomisk stabilitet. Ekonomisk stabilitet är nödvändigt för att organisationen skall kunna uppnå 
de mål som medlemskårerna sätter upp.  

 

2. Göteborgs Förenade Studentkårer skall vara en tydlig intresseorganisation, med ett 
starkt varumärke och starka, relevanta kontaktnätverk 

Göteborgs Förenade Studentkårer skall vara en tydlig röst i den offentliga debatten i de frågor 
organisationen driver och bevakar. Göteborgs Förenade Studentkårer skall även arbeta för att 
göra Göteborgs studenters röst hörd i de politiska samarbeten där Göteborgs Förenade 
Studentkårer har representation. Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att ingå i 
relevanta nätverk med anknytning till Göteborgs Förenade Studentkårers fokusfrågor. 

 

3. Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att Göteborgs studenter skall 
kunna studera utan att behöva oroa sig för sin hälsa eller ekonomiska situation. 

Göteborgs Förenade Studentkårer skall utveckla och stärka de argument som behövs för att visa 
varför Göteborgs studenter behöver rabatter inom relevanta områden. Här är nationella 
samarbeten viktiga, framför allt inom 6S (Göteborg, Stockholm, Lund och Uppsala) där relevanta 
jämförelser och statistik kan tas fram.  

Göteborgs Förenade Studentkårer skall hålla sig à jour med nationella kampanjer rörande sociala 
trygghetssystem för studenter samt delta och argumentera utifrån en lokal och regional 
ståndpunkt. 
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4. Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att Göteborgs studenter skall ha 
tillgång till en bostad med rimlig hyra under sin studietid 

Bostadssituationen i Göteborg är svår för studenter, då det är brist på bostäder och studenter är 
en ekonomiskt svag grupp. Göteborgs Förenade Studentkårer har definierat vad som är en rimlig 
hyra för en student i sitt Åsiktsdokument. Göteborgs Förenade Studentkårer bevakar och 
påverkar bostadssituationen genom deltagande i flera samverkansgrupper. Det är viktigt att få 
politiker i staden att lova fler bostäder, samt följa upp deras avgivna vallöften om fler bostäder 
med stadens politiker. Även andra aktörer inom bostadssektorn skall uppvaktas för att påverka 
bostadssituationen för studenter i en, för studenter, positiv riktning. 

 


