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Verksamhetsplan för PULS 2012 
 

1. Sektionen PULS  

Det främsta syftet för PULS verksamhet är att tillvarata medlemmarnas intressen och att 

aktivt verka för att utveckla sektionen. Vidare arbetar sektionen utifrån ett antal uppdrag från 

StuFF. Utöver dessa två centrala byggstenar i PULS verksamhet 2012 har styrelsen fyra 

huvudområden som arbetet kommer att fokuseras kring. Dessa är att stärka PULS som 

sektion, marknadsföring, säkerställa utbildningskvalitén samt Grön Sektion. 

 

1.1 Medlemmarnas intressen  

För en medlemsburen organisation ska medlemmarnas intressen genomsyra 

verksamhetsplanen. Förutom de synpunkter som kommer fram på höstmötet, årsmöte och 

öppna styrelsesammanträden bör PULS vara en lyhörd organisation som har en kontinuerlig 

dialog med sina medlemmar. Denna dialog bör ligga till grund för att ständigt utforma och 

utveckla PULS som sektion.  

 

Mätbart mål:  

 Styrelsen ska genomföra en elektronisk enkätundersökning per termin bland 

medlemmarna rörande deras syn på föreningens verksamhet och önskad utveckling. 

 Styrelsen ska besöka klasserna minst en gång per termin för att informera om 

styrelsens arbete. 

 

1.2 StuFF  

Det är styrelsens huvudansvar att se till att PULS arbetar enligt avtal med StuFF. Detta genom 

att kontinuerligt ge stöd och uppbackning till sektionens tre utskott som aktivt arbetar med att 

genomföra uppdragen. Utöver detta ska PULS även marknadsföra StuFF till sektionens 

studenter. 

 

1.3 Styrelsen 

Styrelsen 2012 har utarbetat fyra huvudområden utifrån vilka styrelsearbetet kommer att 

bedrivas under året. Dessa områden har mätbara mål vilka belyses för att styrelsen så väl som 

medlemmarna kontinuerligt ska kunna utvärdera arbetet som genomförs under 2012. 

 

1.3.1 Stärka PULS som sektion 

Under 2012 planerar Styrelsen att arbeta för att stärka sektionen genom uppmuntran till 

samarbete och engagemang inom PULS. Styrelsen 2012 anser det även viktigt att stärka 

sektionens relationer med övriga sektioner vid Linköpings Universitet, samt ta till vara på 

kontakter inom näringslivet. 

 

1.3.1.1 Medlemmar och aktiva 

Allt arbete inom PULS drivs av människor som lägger ned sin fritid och ett engagemang för 

att föreningen ska fungera. Styrelsen 2012 vill att detta ska uppmärksammas genom; 

 

 Kick-off och tackfest för alla aktiva. 

 Ge goda förutsättningar för de aktivas arbete inom sektionen. 
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För att PULS ska överleva som sektion krävs medlemmar. Styrelsen 2012 tycker att det är 

viktigt att visa medlemmarna hur viktiga de är, detta genom att; 

 

 Anordna medlemsaktiviteter 

 

1.3.2 Marknadsföring av PULS 

Styrelsen 2012 vill satsa på att öka medvetenheten kring PULS funktion, men också stärka 

PULS som varumärke. Styrelsen vill att PULS ska synas mer bland studenter och på 

universitetet.  

 

Mätbara mål: 

 Uppdatera och vidareutveckla hemsidan  

 Öka användandet av hemsidan och sociala medier som informationskanaler 

 Påbörja framtagning av profilprodukter för PULS 

 

1.3.3 Säkerställa utbildningskvalitén 

En av PULS grundfunktioner är att bevaka utbildningskvalitén genom att se till att 

utbildningarna som ingår i PULS bevakningsområde håller en hög standard samt 

näringslivsanknytning.  

 

Mätbära mål: 

 Informera BVG och Mastern om fördelarna med utbildningsbevakning 

 Informera BVG och Mastern om vikten av engagemang för att kunna påverka 

utbildningskvalitén. 

 Utveckla Arbetsmiljöarbetet inom sektionen. 

 Utse Årets Pedagog för utbildningarna inom sektionen. 

 

1.3.4 Grön Sektion 

PULS är en diplomerad Grön Sektion vilket innebär att samtliga av föreningens aktiva 

kontinuerligt arbetar med ett miljömedvetet tänkande. Styrelsen 2012 anser det viktigt att 

ytterligare stärka PULS som Grön Sektion internet och externt. Syftet är att arbetet med Grön 

Sektion ska integreras i verksamheten och bli en naturlig del av sektionens arbete. 

 

Mätbara mål: 

 Marknadsföra PULS som en Grön Sektion 

 Arbeta för att öka miljömedvetenheten hos PULS medlemmar. 


