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VISION

Luleå Studentkår arbetar aktivt för en god
utbildningsbevakning, arbetslivsanknytning och
studiemiljö för alla studenter. Vi är en självklar del av
varje students studietid och har engagerade
medlemmar med god vetskap om kårens
påverkanskraft och arbete. Luleå Studentkår är en
attraktiv organisation som studenter gärna engagerar
sig i och känner samhörighet kring.
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MÅLBILD

L

uleå Studentkårs vision ska vara en levande idé som genomsyrar hela verksamheten, från
sektionerna, via kårstyrelsen och hela vägen upp i vårt högsta beslutande organ;
fullmäktige. Den ska vara ständigt närvarande och vi ska ständigt sträva mot att leva upp
till visionen i allt vi gör, från sektionsaktiviteter till upptaktsdagar. För att underlätta förståelsen
och användningen av visionen har en målbild skapats med mer konkreta mål att sträva efter.

Vad vi gör
Luleå Studentkår arbetar aktivt för en god utbildningsbevakning, arbetslivsanknytning och
studiemiljö för alla studenter. Vi är en självklar del av varje students studietid och har
engagerade medlemmar med god vetskap om kårens påverkanskraft och arbete.

Utbildningsbevakning
Luleå Studentkår bedriver landets bästa utbildningsbevakning vilken möjliggör för varje student
under filosofisk fakultet på Luleå tekniska universitet att vara delaktig i utvecklingen av sin
utbildning. Våra sektioner tar ett aktivt ansvar i arbetet med utbildningsbevakning och
utbildningsutveckling genom att ha ett nära samarbete med sina respektive institutioner.
De studenter som stöter på problem under sin utbildning ser det som en självklarhet att vända
sig till Luleå Studentkår eller sin sektion för att få hjälp och råd och vi tillhandahåller
utbildningsbevakning med hög kvalité.
Luleå tekniska universitet tar Luleå Studentkårs åsikter i beaktande vid alla beslut som rör
utbildningsfrågor.

Arbetslivsanknytning för alla
Luleå Studentkår är ständigt uppdaterade på hur behovet av arbetslivsanknytningsrelaterade
event och projekt ser ut inom organisationen. Genom att arbetslivsanknytning är ett
väletablerat arbetsområde inom sektionerna är det lätt för oss att utveckla olika koncept för
olika mottagare. Vi har också ett nära samarbete med andra aktörer inom området.

En god studiemiljö
Luleå Studentkår arbetar på en bred front med att föra fram vikten av en god studiemiljö för att
uppnå ett gott studieresultat och välmående studenter. Vi håller oss ständigt uppdaterade på
studenternas åsikter på och önskemål kring de psykosociala och fysiska aspekterna på
studiemiljön vid Luleå tekniska universitet.

Vårt påverkansarbete ska förändra
Genom att alla som är engagerade inom Luleå Studentkår har en god baskunskap om våra
åsikter och vår organisation är vårt påverkansarbete baserat på väl underbyggda argument och
en god retorik. Vi genomför varje år riktigt bra överlämningar och en informativ upptaktsdag
som bidrar till hög kontinuitet och effektivitet inom hela organisationen.
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100% anslutningsgrad
Genom att Luleå Studentkår syns mycket bland studenterna och skapar ett stort mervärde för
sina medlemmar har vi en hög anslutningsgrad. Studenterna under filosofisk fakultet på Luleå
tekniska universitet har god vetskap om hur kåren kan påverka och vad ett medlemskap i Luleå
Studentkår ger dem för fördelar och upplever oss som ett självklart komplement till
universitetets stödfunktioner.
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Hur vi gör det
Luleå Studentkår är en attraktiv organisation som studenter gärna engagerar sig i och känner
samhörighet kring. Vår heterogena medlemsbas är till stor nytta för oss och det är lätt för oss att
ta tillvara på den kompetens som finns.

Samhörighet
Luleå Studentkår är en organisation som präglas av samhörighet. Vi är en samlande punkt för
studenter på den filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet och varje student som läser
här kan med stolthet och säkerhet säga att den är medlem i Luleå Studentkår.
Genom en tydlig ansvarsfördelning mellan kårens alla organ och poster skapas och upprätthålls
en trygghet och tillit gentemot kåren vilket medför engagerade studenter med en trygg
identitet. Luleå Studentkår är ett starkt varumärke som kommunicerar organisationens
verksamhet och mål men även heterogeniteten och samhörigheten bland dess medlemmar.

Vilka vi är och vad vi gör
Genom vår grafiska profil är det tydligt vem som är avsändaren till information som kommer
från Luleå Studentkår. Vi har en marknadsföringsplan som tydliggör hur vi marknadsför oss och
vilka kanaler som används till vilken typ av information. Det är lätt för medlemmar, studenter,
universitetspersonal och andra intresserade att hitta och förstå sig på informationen som
kommer från oss.

Dra nytta av den kompetens som finns
Luleå Studentkår är en organisation som tack vare sin starkt heterogena sammansättning har
stora resurser i form av olika typer av kompetens och kunskap i medlemsbasen. Vi drar nytta av
detta genom att ha väletablerade sätt för medlemmar att engagera sig i kårens arbete.

Stort engagemang
Luleå Studentkår är en organisation som studenter gärna engagerar sig i. Det är lätt för
studenterna att veta hur de ska gå tillväga och de vet också att när de engagerar sig så händer
det saker eftersom Luleå Studentkår har en stark påverkanskraft på universitetet.

Minskat ekonomiskt beroende
Luleå Studentkår driver sin verksamhet utan att vara beroende av bidrag från universitetet och
staten. Vi finansierar vår verksamhet genom ett högt medlemsantal, många sponsorer och
inkomstbringande event. Vi är en attraktiv samarbetspartner och har en levande och flexibel
marknadsföringsplan som ger stöd och struktur till arbetet med att knyta nya sponsorer och
samarbetspartners till kåren.

Möjlighet till strategiska satsningar
Luleå Studentkår har goda och välfungerande relationer med potentiella finansiärer och
samarbetspartners. Genom att vara en stabil organisation med en tydlig vision och en
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ekonomisk buffert har vi möjlighet att genomföra strategiska satsningar som ytterligare stärker
organisationen och ger oss en skjuts i rätt riktning. Inom organisationen har vi en tydlig bild av
vad som är en strategisk satsning.
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