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GFS verksamhetsbeskrivning 

Fastställd av GFS styrelse 2016-04-26 

GFS verksamhet är uppdelat i ett antal olika verksamhetsområden som syftar till att göra 
Göteborg till en attraktiv studentstad. De listas nedan tillsammans med en sammanfattande text 
inom varje område. 

Politiskt påverkansarbete 

GFS ska bedriva systematiskt påverkansarbete på kommunal, regional och nationell nivå för att 
utveckla och göra Göteborg till en bättre utbildningsort för studenter. Arbetet sker dels via 
uppsökande möten med politiker och beslutsfattare på alla nivåer men också via exempelvis 
debattartiklar. De frågor som rör studenter förs fram i dessa forum och ges ett studentperspektiv. 
Arbetet bör vara långsiktigt och fokuserat på att bygga upp ett kontaktnät som kan lämnas vidare 
till framtida presidialer. 

Utöver det direkta påverkansarbetet ska GFS ta fram underlag och statistik som kan användas i 
argumentation för att uppnå de mål som styrelsen tar fram. 

Utgår man från övriga styrdokument, det vill säga stadga, vision och fyraårsplan är det väldigt 
tydligt att det är dessa områden organisationen ska fokusera på. Detta eftersom att organisationen 
i dagsläget behöver lägga all energi på att bygga upp ett varumärke och nätverk. Politiker och 
viktiga beslutsfattare i regionen ska i första hand vända sig till GFS för att inhämta ett 
studentperspektiv på frågor rörande bostäder, ekonomi, hälsa och kollektivtrafik. 

Aktiviteter kopplade till politiskt påverkansarbete: 

 Uppsökande verksamhet - direkta möten med politiker och andra viktiga aktörer 

 Studentforum Göteborg 

 Studentforum Västra Götalandsregionen 

 Almedalen 

 Studentens årsbokslut 

Stiftelser 

GFS är medstiftare till SGS, Folkuniversitetet och RISH. GFS ska vara en drivande del för att 
påverka och utveckla stiftelserna i den riktning som Göteborgs studenter vill. Även om 
stiftelserna generellt är bra på att ha studenten i åtanke i sitt arbete är det fortfarande viktigt med 
en tät dialog mellan stiftelserna och GFS samt att GFS har studentrepresentation i styrelserna. 

GFS har ett samarbete med Folkuniversitetet om ersättning för utbildning av kåraktiva. 

RISH är en stiftelse som GFS, genom stadga, är knuten till. Stiftelsen delar varje år ut stipendier 
till internationella studenter. 
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Stiftelser: 

 Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) 

 Folkuniversitetet 

 Rotary International Student House (RISH) 

Nätverk 

GFS är verksamma inom ett antal olika forum och nätverk för att kunna bedriva påverkansarbete 
på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Nätverken fyller olika syften och funktioner för GFS 
verksamhet men oftast används de för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för att kunna uppnå 
större genomslag och därmed säkerställa ett beständigt studentinflytande. De olika nätverkens 
relevans och studentnytta måste kontinuerligt utvärderas och ifrågasättas. Vid behov kan de 
behöva göras om eller lämnas. 

Nätverk: 

 6S – nätverk bestående av GFS, Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), 
Lunds Universitets Studentkårer (LUS) och Uppsala Studentkår (US) 

 Studentbostadsföretagen 

 Studentbostadsnätverket 

 Hyresgästföreningen 

 Akademiska Hus 

Projekt 

GFS driver ett antal olika projekt som organisationen är mer eller mindre aktiv i. Exempelvis är 
den i högsta grad en drivande del av Göteborg4000+ men är passiv i SAFE och får endast pengar 
för detta projekt. 

Aktiviteter kopplade till projekt där GFS är aktiva: 

 Göteborg4000+ 

 Studentjuristerna 

 Studentguiden 

 Studiesocial grupp 

 SUS – Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering. GFS ansvarar för samordningen av detta. 

Aktiviteter kopplade till projekt där GFS är passiva: 

 StudentGöteborg – studiesocialt forum bestående av studentkårerna och Göteborg & CO 

 SAFE – Students for Safe Sex. Arbetar ideellt med Sex- och samlevnadsfrågor samt STI 

 Studentrumskampanjen (Boplats) 


