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Verksamhetsplan Nordpol 2015
Kårföreningen Nordpol ska sträva efter att vara en öppen förening som anordnar aktiviteter
som tilltalar alla medlemmar. Föreningens aktiviteter ska ämna stärka gemenskapen och
utbytet mellan de olika studieinriktningarna inom föreningen, samt gemenskapen mellan
studenter vid olika terminer. För att erbjuda medlemmarna så mycket som möjligt för sitt
medlemskap, ska medarrangörer sökas för att hålla nere deltagandekostnader vid aktiviteter.
För att ytterligare tydliggöra nyttan med ett medlemskap är det viktigt att en klar majoritet av
föreningens aktiviteter förutsätter medlemskap. Genom detta är förhoppningen att ännu fler av
Nordpols potentiella medlemmar ska teckna medlemskap.
Arbetslivsanknytning är ett ofta efterfrågat område bland Nordpols studenter. Därför bör
Nordpol sträva efter att förbättra arbetslivsanknytningen för föreningens medlemmar. Ett
tillvägagångssätt för detta är att aktivt uppdatera Nordpolbloggen med inlägg av medlemmar
som varit på praktik, samt inlägg från tidigare medlemmar som numera befinner sig ute i
arbetslivet. Ytterligare sätt att stärka arbetslivsanknytningen är att arrangera relevanta
studiebesök och gästföreläsningar. Här är det av extra vikt att inkludera alla Nordpols
studieinriktningar så att alla medlemmar vill ta del av något av det som erbjuds, oavsett
studieinriktning.
Styrelsens studentfackliga uppdrag innebär ett ansvarar för att alla utskott och programråd har
representanter. Samtliga studenter Nordpol företräder bör ha möjlighet att kontakta dessa
representanter genom att alltid ha deras kontaktuppgifter tillgängliga via Nordpolrummet och
hemsidan. Det är också önskvärt att alla företroendevalda går de utbildningar som erhålls av
Umeå studentkår.
Föreningens studiesociala arbete ska under kommande verksamhetsår bestå av vissa
återkommande aktiviteter men det finns också utrymme för nya arrangemang. En
avslutningssittning i slutet på vårterminen samt en Halloweensittning är exempel på
återkommande aktiviteter. Traditionellt spelar Nordpol och Samvetet en fotbollsmatch på
campusängarna under maj månad. Återkommande bör även mottagning under höstterminen i
samarbete med Samvetet vara. Vidare bör styrelsen arbeta för ett fördjupat samarbete inom
politicesstudenternas riksorganisation Polriks, exempelvis genom att uppmuntra Nordpols
medlemmar att delta i eventuella studieresor arrangerade av Polriks.
Under året är även av vikt att de samarbetsavtal som ingåtts med fackföreningarna
Akademikerförbundet SSR och ST uppfylls, och att styrelsen fullföljer de åtaganden Nordpol
har enligt avtal.
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Nordpol är en förening som ska arbeta för jämställdhet, och detta ska tydligt framgå för
medlemmarna. I praktiken innebär det att styrelsen är medveten om Umeå Studentkårs
jämställdhetspolicy och applicerar ett genusperspektiv i alla sina uppdrag och aktiviteter.
Samtliga aktiviteter Nordpol arrangerar ska vara öppna för alla utan åtskiljning. Extra viktigt
är det att jämställdhetspolicyn följs vid mottagningen och att gamla könsroller inte befästs.
Slutligen rekommenderas styrelsen att aktivt inkludera medlemmar i projekt-/undergrupper
för att möjliggöra fler aktiviteter. Detta kan även bidra till att skapa en känsla av ägandeskap
bland medlemmarna i föreningen.
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