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SLUSS nyhetsbrev                                    
Ordförande Isabella Hallberg Sramek 
Vice ordförande Karolina Ottosson 

Hej alla glada!  

Här kommer äntligen det efterlängtade nyhetsbrevet! Sedan senaste brevet har jag och Karolina 
hunnit besöka HAS och SMS i Strömsholm respektive Skinnskatteberg. Syftet med besöken var att 
synliggöra SLUSS och att vi i presidiet skall få en ökad förståelse för studenternas situation på dessa 
orter. För min del var besöken oerhört nyttiga och i och med dessa besök så var SLUSS campusturné 
avslutad för denna gång.  

På Ultuna har vi återigen varit på en del möten. Förutom möten har jag också varit på invigningen av 
SLUs Green Innovation Park som är en innovationspark för de näringar som kopplar an till SLUs 
huvudområden. Parken ska bidra till en ännu tydligare koppling mellan forskningen och näringslivet 
vilket verkligen ligger i (fram)tiden! 

Karolina har varit i Köpenhamn på ELSA (Euroleague for Life Science Student Association) där det 
planerades inför den kommande konferensen Scientific Student Conference i Hohenheim, Stuttgart i 
november. Det diskuterades också om vad man kan göra för att synliggöra nätverket ELLS och det 
finns lite planer för detta, så håll utkik! Hon har också påbörjat uppföljningen av insparken utifrån det 
som kommit upp i insparksenkäten genom att skicka ut frågor till kårerna. 

Förra veckan var jag, Jacob (1e rådgivare SLUSS) och Maria (ordf SLUSS-DN) iväg på styrelsemöte med 
SLUs styrelse. Mötet hölls på SMHI i Norrköping då ordföranden i SLUs styrelse, som är agronom, är 
generaldirektör på SMHI. SLU och SMHI samverkar en hel del vad gäller forskning och fortlöpande 
miljöanalys (FOMA), så det blev en hel del intressanta diskussioner om hur vår samverkan ser ut idag 
och hur vi kan utveckla den ytterligare för att bli ännu klokare tillsammans.  

Avslutningsvis har SLUSS styrelse haft höstmöte i Umeå och vi vill därför tacka SHS för ett gott 
värdskap och styrelsemedlemmarna för sitt deltagande.  
 
Senaste nytt från SLUSS presidium genom Isabella Hallberg Sramek

 
 

 

Ledningsråd 26 sep: På ledningsrådet diskuterade man återigen de nya framtidsplattformarna som skall 
starta upp januari 2017. I diskussionen tryckte man på att det är viktigt att man hittar en naturlig plats 
för studenterna i dessa och att det därför är essentiellt att både studenter och doktorander ingår i 
plattformarnas styrgrupper. En annan stor diskussion under mötet var angående utvärderingen av 
forskarskolorna. Enligt utvärderingen har vissa av forskarskolorna fungerat väldigt bra och vissa mindre 
bra. De som fungerat mindre bra berodde främst på att formerna för forskarskolorna inte riktigt 
landad än. Ledningsrådet enades i slutändan om att forskarskolorna var något man fortsatt vill satsa 
på och att man har en del att lära av varandra. Slutligen diskuterades den nya 
utbildningsorganisationens struktur, det vill säga den vi haft sedan 2013 då man introducerade 
Framtidens SLU, och där lyftes det att stödet kring programstudierektor idag är för svagt och att 
officiellt återinföra programråden kan vara en god idé.   

Tidigare möten  
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Styrelsemöte SLU 29 sep: På styrelsens möte klubbade man igenom att programutbudet skall vara 
detsamma nästa år som i år. Det informerades att en utredning har startat av Universitetdjursjukhuset 
(UDS) för att undersöka bakgrunden till UDS dåliga ekonomi och varför samverkan mellan UDS, 
forskningen och utbildningen inte fungerat som man hade önskat. En omvärldsanalys har gjorts för att 
se hur SLU står sig gentemot andra universitet i Sverige. Vad gäller antalet helårsstudenter är SLU det 
minsta universitetet i Sverige. Av alla universitet så är SLU bäst vad gäller studenter som valt SLU i 
första hand, bland de bästa vad gäller andel av studenterna som tar examen, andel disputerade lärare 
som undervisar, andel professorer som undervisar. Vad gäller rekrytering så är vi bland de sämsta på 
att rekrytera studenter med utländsk bakgrund, samt vad gäller social snedrekrytering då vi till stor del 
rekryterar studenter med akademiker i familjen. Tyvärr har vi också en väldigt låg andel 
programstudenter som sedan fortsätter som doktorander vid SLU. Särskilt fokus kommer därför att 
läggas på att jobba med dessa frågor.   

SLUSS Höstmöte 30 sep – 2 okt: På SLUSS höstmöte beslutades det att SLUSS inte skall ta ut någon 
medlemsavgift från kårerna för 2016 och att SLUSS framgent kommer att fakturera kårerna för 
medlemsavgiften på våren istället för på hösten. Det diskuterades också en del kring 
studentrekrytering och vad vi tycker att SLU skall satsa på där. Några av de saker som nämndes var att 
stärka SLUs varumärke, rikta om fokus från textbaserad marknadsföring till bild och videobaserad, 
jobba mer med sökordsoptimering, låta studenterna synas mer på gymnasieskolorna, göra en 
målgruppsanalys och satsa på de studenter som är nära vår befintliga målgrupp mm. Andra punkter 
som också var på dagordningen var studentrepresentantlistan, behovet av en buffert i SLUSS, 
kårtillhörigheter mm.  

 
 

 

• Alla kårer: Kom ihåg att anmäla er till fokusrådet senast 10 okt.  
• Alla kårer: Svara på uppföljningen av insparksenkäten senast 10 okt.  

 
  

 
2016 
11 okt              Förmöte UN, länk 
12 okt             UN besöker ULS, Ultuna 
28-30 okt              SLUSS Fokusråd, Skinnskatteberg  
25-27 nov              SLUSS Årsmöte, Ultuna 
7 dec              Förmöte UN, länk 
8 dec              UN besöker SHS, Umeå  
 
Rödmarkerat = nytt! 
Fetmarkerade aktiviteter rör hela SLUSS styrelse. 
Blåmarkerat = kårspecifika händelser 

 
 

 
 
För mer info, läs gärna SLUSS blogg! http://blogg.slu.se/sluss/ 
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