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1. Inledning
Sesams verksamhetsplan är antagen av kårsektionens medlemmar på ett
kårsektionsmöte och ska ligga som grund för verksamheten under det kommande
verksamhetsåret. Verksamhetsplanen är det styrdokument som hela organisationen
ska utgå ifrån när den löpande verksamheten planeras. Syftet är att skapa en
långsiktighet inom organisationen där en ständig strävan mot denna
verksamhetsplan ligger i fokus. Detta ska i sin tur leda till att Sesams visioner och
målsättningar går tydligare framåt, genom att alltid utgå från det som medlemmarna
tillsammans röstat fram, för att då kunna erbjuda Sesams kortfattade vision,
nämligen att ”Sesam ger dig verktygen för en bättre studietid”.
Kommande verksamhetsår kommer Örebro studentkår centralt bland annat att
arbeta med att utveckla organisationen. Som en del av Örebro studentkår är det
rimligt att även kårsektionen Sesam arbetar med organisationsutveckling. Därav
består kårsektionen Sesams verksamhetsplanen av två fokusfrågor med inriktning
mot organisationsutveckling. Dessa två fokusfrågor kommer att ligga till grund för
arbetet under verksamhetsåret 19/20.
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1. Organisationsutveckling
§ 1. En hållbar kårsektion
Sesam är en kårsektion med en stark drivkraft till att inte bara växa som förening,
utan även påverka dess enskilda medlemmar i en positiv riktning. För att Sesam ska
nå denna tillväxt krävs ett arbete som, utan att äventyra nästa generations
tillväxtmöjlighet, för kårsektionen framåt mot att bli en av Sveriges främsta
studentföreningar. Genom att ge Sesams medlemmar verktygen för en så bra
studietid som möjligt, med så hållbara resurser som möjligt, kommer kårsektionen
på lång sikt skapa goda förutsättningar för att nå sina mål.
En framåtvision kräver ett driv, engagemang och mycket uppoffringar. Sesam är en
ideell organisation starkt beroende av medlemmarnas resurser. Dessa resurser kan
både innefatta tid, energi samt övriga tillgångar som direkt eller indirekta förbrukas
av varje individs vilja att göra Sesam bättre. Inget är oändligt, och i synnerhet inte
dessa resurser, vilket ställer krav på att alla uppoffringar värnas, beaktas och
förbrukas med omtanke. Arbetet mot en hållbar kårsektion går att dela upp i tre
aspekter, nämligen mot ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet. Detta för att
Sesam har en vision om att implementera hållbarhet, oavsett aspekt, i varje aktivitet
för att eliminera att äventyra nästkommande generation möjlighet att tillgodose sina
behov.

§ 2. Någonting för alla
I studentföreningen Sesam, som riktar sig mot studenter inom ekonomi, statistik och
informatik, skall samtliga studenter med ovanstående studieinriktningar vara och
känna sig välkomna. Sesam finns till för att utgöra ett forum för att skapa nya
kontakter samt utbyta erfarenheter studenter emellan både inom lärosätet och
utanför.
Med värdeorden mod, glädje och inkludering ska Sesam sträva för en så god tid på
Örebro universitet som möjligt för samtliga av våra medlemmar. Oavsett vilken kurs,
vilket program eller vilken termin medlemmen studerar ska Sesam bidra till att
denne får ut så mycket så möjligt av sitt medlemskap i kårsektionen och Örebro
studentkår. Sesams vision blir således att erbjuda någonting för alla, oavsett
studieinriktning eller termin, för att upprätthålla kårsektionens värdeord.

