
Verksamhetsplan för Pedagogsexmästeriet 2021-2022  

  

Inledning  

Verksamhetsplanen är till för att belysa de frågor som kårföreningen Pedagogsexmästeriet 

(P6), under Göta studentkår, vill jobba med. P6 är en partipolitiskt och religiöst obunden 

kårförening. P6 främsta uppgift är att arrangera studiesociala aktiviteter så som pubar, 

sittningar, fester och inspark för studenter. Eftersom P6 är en förening av studenter och för 

studenter arbetar vi hela tiden i linje med studenternas intressen. Detta konkretiseras i vår 

verksamhetsplan nedan.  

 

Alla nedan följande punkter som rör arrangemang förutsätter att detta är genomförbart på ett 

säkert sätt utifrån statliga och lokala riktlinjer. I det fall att läget försämras menar vi att till 

största möjliga utsträckning utföra digitala evenemang.  

  

Medlemmar  

● P6 strävar efter att värva medlemmar under insparken samt genom kontakt med 

studenter i allmänhet t.ex. genom vänner och arrangemang.  

● Hålla en invalsceremoni för invalda aspiranter efter avslutad aspning.  

● Hålla ett internt arrangemang under varje termin (utöver asparrangemang) för att främja 

sammanhållningen i föreningen.  

● Arrangera en årligen återkommande gala för medlemmar för att uppmärksamma 

händelser och aktiva medlemmar under året.  

● Gemensamt åka på studentresor för att främja sammanhållningen inom föreningen samt 

med andra föreningar runtom i Sverige, men även för att få inspiration, byta tips och 

idéer föreningar emellan.  

  

Arrangemang  

● Sträva efter att nå ut till fler studenter, med fokus på Göta Studentkårs medlemmar och 

studerande på Pedagogen, när vi arrangerar genom tydligare reklam via hemsida, 

sociala medier m.m.  



● Fortsätta arrangera vår studentresa Spacestation och arbeta för att det ska locka många 

studenter från hela Sverige, samt skapa goda förutsättningar för kommande 

generationer att arrangera Spacestation. 

● Anordna minst ett arrangemang i samarbete med andra studentföreningar detta 

verksamhetsår.  

● Ha ett fortsatt samarbete med andra studentföreningar verksamma under 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten.  

● Arrangera minst tre pubar per termin.  

● Arrangera minst en större och mer ambitiös sittning per termin.  

● Arrangera minst ett övrigt evenemang per termin, exv. fest, valborgsfirande, ölprovning 

eller dylikt. 

● Uppmärksamma olika hyllande dagar och event. 

● Arrangera pluggstuga för studenter vid Göteborgs universitet, vid minst två tillfällen 

per termin.  

● Fortsatt samarbete med Göta Studentkårs utbildningsvetenskapliga sektionsstyrelse på 

gratis event för studenter, såsom föreläsningar, lunch och grill.  

● Fortsätta arrangera den årliga välgörenhetsinsamlingen under höstterminen. 

● Arrangera fler idrottsinriktade aktiviteter för att nå fler studenter med andra intressen. 

  

Inspark      

● Tydliggöra för studenter vad vår förening gör och ge nya studenter en god bild av P6 

genom kommunikation via sociala medier och phaddrande P6:or.  

● Sträva mot att så många studenter som möjligt deltar på Insparken, bl a genom att nya 

studenter i god tid innan terminsstart är informerade om Insparkens hur, vad och när. 

Detta menar vi åstadkomma främst genom marknadsföring via sociala medier.  

● Arbeta för att alla studenter som deltar på insparken känner sig välkomnade in i 

studentlivet.  

● Få med fler studenter från IKI och utbytesstudenter.  

  



Ekonomi  

● Fortsätta att äska pengar från Göta studentkår för att kunna skapa bättre arrangemang 

och nå ut till fler av Göta Studentkårs medlemmar.  

● Upprätthålla en god ekonomi med budgetar för alla våra större arrangemang som 

sittningar, mottagning, Spacestation och större pubar.  

● Stärka P6 kassa för att säkra en god ekonomi för kommande generationer. Detta menar 

vi åstadkomma genom fortsatt märkesförsäljning, intäkter från pubar och event men 

framförallt genom ett hållbart ekonomiskt förhållningssätt. 

  

Medier  

● Ha ett mer kontinuerligt arbete med sociala medier såsom Instagram och Facebook för 

att ge utomstående en mer levande insyn i föreningens verksamhet. 

● Uppdatera mer och oftare till studenter, med information om våra arrangemang och vårt 

arbete, med hjälp av:  

○ Hemsidan  

○ Sociala medier  

   

Övrigt  

● Fortsätta med värdegrundsarbetet och utveckla handlingsplaner samt nya 

styrdokument.  

● Fortsätta arbeta med en digital traditionsbok som alla medlemmar har tillgång till.  

      

  


