
1. Introduktion och verksamhet 
 
KNUT är Kemisektionens Näringslivsutskott och arbetar för sektionsmedlemmarnas 
relation med deras potentiella arbetsmarknad. Detta arbete kommer under året i 
huvudsak att ske genom diverse event.  
 
Årets största händelse för oss är det relativt nya konceptet BKW, vår 
arbetsmarknadsdag vilken ordnas tillsammans med B- och W-sektionerna.  
 
Ytterligare arbetar vi inåt mot kemisektionen genom att ordna fler event under året 
samt se till att det finns förutsättningar för KNUT 2018/19 att delta mer aktivt i 
mottagningen än vad som tidigare gjorts. Fokus på att göra rollen som ledamot i 
organet värdefull erfarenhet kommer att genomsyra allt arbete under året. 
 
Följande verksamhetsplan är framtagen för verksamhetsåret 2017/18 och är 
författad av organets ansvariga med syfte att konkret planera året för att kunna 
mäta vår aktivitet, samt öka förståelse för vår verksamhet bland resterande 
sektionsmedlemmar.  
 
2. Mål för verksamhetsåret 2017/18 
 
2.1 Organens synlighet  
 
Lågt intresse för delaktighet i organet KNUT har fått oss att inse vikten av att 
tydliggöra vilken våran verksamhet egentligen är, dess roll i sektionen, samt vilka 
utvecklingsmöjligheter i arbetslivet det ger ledamöter i KNUT att vara engagerade i 
organet. För att förändra detta vill vi genomföra följande punkter.  
 

● ska ordna event med andra organ i sektionen  
● ska utnyttja på bättre sätt våra sociala kanaler (hemsida, facebook etc.) 
● ska öka synligheten i mottagningen  

 
2.2 Jobba internt (mot Kemisektionen) 
 
Tidigare år har organets fokus legat på vårt största event BKW. I år vill vi arbeta mer 
exklusivt för kemisektionen för att öka medlemmarnas intresse i våra event genom 
följande punkter.  
 

● Jobba för event för kemister (lunchföreläsningar, exjobbsmiddagar, 
sponsrade pubar) 

● Försöka anordna spons till sektionen (pengar, produkter) 
 
2.3 Etablering i mottagningen   
 
Under mottagningen av nyantagna kemi- och biostudenter har KNUTs deltagande 



inte varit särskilt synligt vilket bidragit till problemet diskuterat i 2.1. Konsekvenser av 
detta blir att nyantagna inte får den inblick i arbetslivet som vi skulle kunna ge dem. 
Ett uteblivet företagstorg, dvs. en mindre företagsmässa, är även en ekonomisk 
förlust för sektionen. För att öka vår närvaro i sektionen och bidra till mottagningen 
på bästa sätt vill vi genomföra följande punkter.  
 

● Utveckla ett format för ledamöter att arbeta med mottagningen som 
mottagare   

● Påbörja arbetet för mottagningen direkt efter BKW genom att kontakta 
företag för produktspons för både nollan och mottagare, närvaro på ett 
företagstorg med tillhörande sittning samt ekonomisk sponsring.  

 
2.3 Utveckla konceptet BKW och samarbetet med inblandade sektioner 
 
Samarbetet med sektionen för material och design och sektionen för energi och 
miljö är någonting vi vill se fortsätta växa och förbättras. Vi har ett gemensamt mål i 
att nå ut till företag inom områden som är relevanta för alla tre sektioner och 
kommer därför arbeta för att nya idéer som gynnar denna relation förverkligas. Vi 
tror att detta på bästa sätt görs genom följande punkter.  
 

● Förbättra balansen mellan alla involverade sektioners viljor 
● Sträva efter att göra BKW till ett större event genom att förbättra 

marknadsföringen (börja tidigare, inspring, BKW pub) 
 
2.4 Utveckla posten som ledamot i KNUT 
 
Som ansvariga för organet KNUT är ett av våra huvudmål att göra tiden som 
ledamot i så givande och utvecklande som möjligt för individen. Tidigare har 
ledamotsposten inte inneburit särskilt mycket kontakt med resten av sektionen, och 
det är något vi vill förändra då det är ett önskemål från våra ledamöter. Socialt 
sammanhang har även bortfallit till följd av att arbetet till stor del utförs självständigt 
och närvaron på veckomöten under tidigare år varit mindre bra. För att få våra 
ledamöter att känna sig så nöjda som möjligt vill vi arbeta med följande punkter 
 

● Förbättra sammanhållning genom flera teambuildings, minst en per period 
● Möjlighet till närvaro i mottagningen  
● Mer personliga kontakt med företag (studiebesök) 
● Arbete i team, det vill säga att alla som vill har minst en person de delar sin 

arbetsbörda med. Detta för att kunna bolla tankar, hjälpas åt och stärkt 
känslan av kollektivt ansvar.  

 


