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Beslutsunderlag generaler och IntroK
Bakgrund
Introduktionen HT20 ställdes in till följd av covid-19 och då uppstod frågan om
generaler, introduktionskommittén (introK) och faddrar skulle få sitta kvar under
introduktionen VT21. Eftersom Sesam har en tradition att det endast är
nystudenter som ska få sitta som generaler och introK blev det en diskussion om
hur Sesams styrelse skulle hantera frågan med hänsyn till värdeorden: glädje, mod
och inkludering. Under tre veckor har Sesams styrelse haft möten, obligatoriska
såväl som extrainsatta, för att diskutera frågan. Styrelsen har (i största möjliga
mån) vägt in alla aspekter och perspektiv, kopplat terminerna till värdeorden och
vägt in Sesams alla medlemmar. Styrelsen har haft en dialog (främst via Mette,
introduktionsansvarig) med generalerna som i sin tur pratat med introK. Även
Maja, introduktionsansvarig på universitetet, deltog på ett möte för att förklara sitt
och Qrakegruppens perspektiv. Under beslutsprocessen har Ignacio, ordförande,
och Lovisa, vice ordförande, har haft en dialog med Örebro studentkårs presidium
för rådgivning och stöttning. Beslutet togs fredagen 18/9.

Beslutspunkterna
Nedan är de beslut som Sesams styrelse 20/21 tog:
- Beslut om att general och svamp får sitta kvar på sitt uppdrag till och med
introduktionen VT2021.
Sesams styrelse beslutade att avslå beslutsförslaget
- Beslut om att introK får sitta kvar på sitt uppdrag till och med
introduktionen VT2021.
Sesams styrelse beslutade att avslå beslutsförslaget
Förtydligande: hade styrelsen inte tagit ett beslut hade varken generaler eller introK
suttit kvar då de endast är invalda för att planera och genomföra introduktionen
HT20.

Beslutsprocess & händelseförlopp
Styrelsen 19/20 tog ett beslut gällande generaler och introK innan styrelsen 20/21
tillträdde. Det beslutet var:
- Att nuvarande introK och faddrar får sitta kvar till vårterminen om
introduktionen genomförs på höstterminen med restriktioner på 47
personer.
Sesams styrelse 19/20 beslutade att avslå beslutsförslaget.
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Eftersom introduktionen HT20 ställdes in behövde styrelsen ta ställning till om
generaler och introK skulle få sitta kvar till introduktionen VT21, då de inte fick
genomföra en introduktion. Styrelsens uppgift är att tänka och resonera på
organisationsnivå och inte individnivå. Därav ska beslutet främja så många
medlemmar som möjligt. Beslutet om generaler och introK har diskuterats under
ungefär en månad. Det har varit många parter inblandade och det har varit en
bristande kommunikation gällande information om introduktionen. Det har
försvårat styrelsens arbete gällande beslutet då ny information förändrar
beslutsunderlag och diskussioner. För att kartlägga allt presenteras därför
händelseförloppet nedan för hur diskussions- och beslutsprocessen sett ut.

Datum

Händelse

15/8

Förberedning inför styrelsemöte 22/8.
Planerade för att ta ett beslut gällande
generaler och introK.

18/8

Ny information från universitetets
introduktionsansvarig som meddelade
att generaler ska få sitta kvar under
introduktionen VT21. Kommunicerades
ut via generalerna (Qrakegruppen).

22/8

Styrelsemöte: beslut kunde inte tas på
grund av den nya informationen (18/8),
blev istället en diskussionspunkt. Mette
kontaktade universitetets
introduktionsansvarig omgående för att
kontrollera om informationen stämde.

27/8

Ignacio, Lovisa och Mette kontaktade
Örebro studentkårs presidium som
meddelade att informationen som vi
fått (att generalerna får sitta kvar) inte
stämde.

3/9

Avstämningsmöte med generalerna Max
och Matilda. Syftet var att stämma av
hur deras tankar kring introduktionen
gick samt om ny information kommit
upp.
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8/9

Extrainsatt styrelsemöte med syfte till
att diskutera kommande beslut. Max,
Matilda och universitetets
introduktionsansvarig närvarade på
mötet.*
Mötets syfte var att diskutera beslutet
som skulle tas.

11/9

Ignacio kontaktade Örebro studentkårs
presidium för att meddela att Sesams
styrelse skulle ta ett beslut om
generaler, introK och faddrar. Presidiet
svarade att Sesams styrelse inte fick ta
separata beslut om introK och faddrar
eftersom de har samma kontrakt
(fadderkontrakt). Denna information
gjorde att beslutspunkterna behövde
förändras inför styrelsemöte 15/9.

14/9

Vice ordförande med studiesocialt
ansvar i Örebro studentkår meddelade
att beslutet om introK och faddrar får
delas upp, då introK är en projektgrupp
tillsammans med generalerna. Fick
även information om att vi inte fick ta
ett beslut om faddrarna.** Den nya
informationenen gjorde att
beslutspunkterna inför styrelsemöte
15/9 behövde ytterligare korrigering.

15/9

Enligt styrelsemötets dagordning skulle
ett beslut om generaler och introK tas
men på grund av den nya
informationen var det inte längre
möjligt då den kom för tätt inpå.
Istället blev det en diskussionspunkt
under styrelsemötet.

16/9

En kallelse skickades ut till ett
extrainsatt möte för att ta ett beslut.

18/9

Ett extrainsatt möte hölls där Sesams
styrelse klubbade ett beslut.

* Styrelsen ville få ytterligare perspektiv på frågan för att få en bättre grund till beslutet. Tanken var
att generalerna skulle få presentera sitt och introK’s perspektiv samt att universitetets
introduktionsansvarig skulle få möjligheten att ge sin bild av frågan.
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** Vi fick information om att vi inte fick ta ett beslut gällande faddrarna då det var ett centralt beslut
hos Örebro studentkår.

Styrelsens resonemang
Inkludering
Ett av Sesams värdeord är inkludering och utgör en otroligt viktig del av studenters
studietid. Inkludering är viktigt för att skapa tillhörighet, gemenskap och trygghet
på och utanför universitetet. På grund av rådande situation (covid-19) har styrelsen
behövt arbeta med värdeorden på ett annat sätt än tidigare. Extra viktigt för i år
har varit att arbeta med inkludering, framförallt för nystudenterna, så att dem ska
få känna en tillhörighet och en gemenskap till Sesam och Örebro universitet, vilket
den traditionella introduktionen vanligtvis brukar medföra.
Styrelsens resonemang om inkludering:
Inkludering har varit en väldigt viktig del av beslutet då styrelsen diskuterat,
utifrån flera perspektiv, hur vi kan inkludera så många medlemmar som möjligt,
främst nystudenterna. Vi anser att studenterna VT20 har haft en introduktion och
därmed fått möjligheten att skapa en gemenskap och en tillhörighet till varandra,
till Sesam och till Örebro universitetet. Nystudenterna HT20 har inte fått samma
möjlighet att inkluderas och känna motsvarande tillhörighet och gemenskap.
Därför blev frågan om hur vi ska inkludera nystudenterna HT20 extra viktig och
avgörande för deras kommande studietid. Att ge dem chansen att söka general och
introK kommer bidra till att lära känna nya människor och på så sätt skapa en
större gemenskap.
Engagemang
Engagemang går under social hållbarhet i Sesams verksamhetsplan 20/21. Där
nämns bland annat att:
- Sesam skall arbeta för alla studenters möjligheter till att kunna engagera sig
och utvecklas individuellt på ett inkluderande sätt under sin studietid.
- Sesam skall fortsätta att växa samt för att ta tillvara på medlemmarnas
innovativa idéer och åsikter skall Sesam arbeta för att främja förutsättningar
för detta.
Styrelsens resonemang om engagemang
Det har varit en stor fråga hur vi ska skapa engagemang hos nystudenterna HT20. I
diskussionen vägde vi in det engagemang som utskotten kan erbjuda men då
restriktionerna begränsar deras arbete kan de inte erbjuda engagemang som
vanligt. Eftersom vi inte kan erbjuda nystudenterna samma möjlighet till
engagemang i utskotten ville vi inte begränsa deras engagemang i introduktionen
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heller. Styrelsen resonerade att nya studenter som inte tidigare deltagit i en
traditionell introduktion skulle tillföra innovativt engagemang i form av nya
perspektiv som inte var formade av tidigare introduktioner inom Sesam. Styrelsen
vägde in det synsätt som nya studenter eventuellt kan ha på en introduktion då
alla kommer från olika städer där till exempel nollning kan vara vanligt. Styrelsen
anser att de styr- och policydokument som finns är bra riktlinjer och att dem,
tillsammans med styrelsens stöttning, utgör en bra grund för hur en introduktion
går till här i Örebro.
Sesams traditioner
En stor anledning till att frågan uppmärksammades var på grund av traditionen att
generaler och introK väljs in som nystudenter (Policydokument Sesams
introduktion).
Styrelsens resonemang om Sesams traditioner
Det är en stor tradition i Sesam att generaler och introk väljs in som nystudenter
och detta är något som är väldigt unikt jämfört med andra sektioner. Med stöd i
Sesams verksamhetsplan och värdeord var det viktigt att bibehålla traditioner som
präglar Sesam. Däremot har det varit omöjligt att bevara vissa andra traditioner på
grund av omständigheterna (Covid-19).

Övrigt
Styrelsen diskuterade med Örebro studentkår att introduktionen VT21 inte bara
skulle vara öppen för nystudenterna VT21 utan också för nystudenterna HT20.
Slutsatsen var att det inte skulle vara möjligt att genomföra eftersom att alla
sektioner måste erbjudas samma möjlighet, och att det därmed skulle blivit för
stor introduktionen vilket det inte finns utrymme för.
Varför har beslutsprocessen tagit så lång tid?
Den främsta anledningen till att beslutet har tagit lång tid är på grund av den
misskommunikation som varit mellan Örebro studentkår, universitetets
introduktionsansvarig och Sesam. Styrelsen i Sesam har fått information från olika
parter vilket har försvårat diskussionerna, formulering av beslutspunkter samt
kommunikationen med generaler och introK.

Varför har frågan inte tagits upp på ett studentförening- och kårsektionsmöte?
Denna fråga var uppe som diskussion men styrelsen kom fram till att inte ta upp
det. Beslutet berörde endast generalerna och introK, deras tankar och åsikter var
det mest väsentliga att väga in.
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Kritisk reflektion
När styrelsen diskuterade inför beslutet lades det mycket vikt vid inkludering och
engagemang. En slutsats var att oavsett beslutets utfall hade det varit svårt att
inkludera och främja engagemang hos alla medlemmar. Eftersom framtiden är
oviss kan ingen förutse hur ett beslut kommer påverka Sesam och dess
medlemmar. Vi är medvetna om det men utifrån dagens förutsättningar anser
styrelsen att rätt beslut har tagits.

Kontakt
Vid frågor är ni välkomna att mejla:
Ignacio Seoane ordforande@sesamit.se
Lovisa Sajland viceordforande@sesamit.se
Mette Osterman introduktion@sesamit.se
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