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Ekologisk vin- och chokladprovning

SMUF anordnade den 30 maj 2012 en vin- och chokladprovning med olika produkter. Kvällen började med 
en kort introduktion till ekologisk odling och produktion i allmänhet, vad som egentligen menas med 
ekologiskt vin och vad olika certifieringar innebär. Ungefär 50 studenter deltog och sommelier  Naima 
Agnaou från Bistro Rigoletto höll i vinprovningen. Under cirka en och en halvtimmes tid provade vi 
tillsammans fyra olika viner, både med och utan choklad, lärde oss om grunderna i vinprovning, 
vinframställning, vinets färg och doft, olika vindistrikt och druvor innan kvällen fortsatte i studentpuben. 
Biljetten kostade 100 :- och var till självkostnadspris. Det var ett uppskattat evenemang. 

Loppis för Kudumbams självförsörjande bönder

Torsdagen den 31 maj anordnade SMUF en loppis till förmån för Kudumbams självförsörjande bönder, en 
organisation som jobbar för ett samhälle med matsuveränitet, ekologisk hållbarhet och lokal demokrati.

Inför loppisen hade vi två insamlingsdagar då studenter kunde lämna kläder och saker. Vi ordnade vegansk 
fika som såldes till självkostnadspris och bjöd på kaffe. Josefin från Kudumbams vänner kom och pratade om 
organisationens arbete. Vi lyckades få in över 3000 :- som oavkortat till organisationen. Dessutom bidrog 
Forum Syd med 9 :- för varje insamlad krona, vilket gav ett totalt stöd på cirka 30 000 :-. Det mesta som blev 
över på loppisen skänktes till Erikshjälpen. 

Fladdermusexkursion

Den 5 septemeber 2012 anordnade SMUF en fladdermusexkursion tillsammans med ekologiläraren Patrik 
Dinnétz. På kvällen samlades drygt 20 studenter vid årstaberg för att v andra genom årstaskogen och spana på 
fladdermöss. Patrik höll en historisk genomgång av området och fladdermöss. Vi använde ljudomvandlare för 
att lokalisera mössen. 

Välkomstfika och lunch

På uppropsdagen besökte ordförande och vice ordförande de nya mu-studenterna för att berätta om SMUF 
och sedan bjöd SMUF på fika i kåren. I princip alla nya studenter deltog. Den 6 september höll SMUF i en 
traditionsenlig vegansk välkomstlunch för de nya studenterna samt doktorander och lärare på programmet. 
Det var bra uppslutning från alla håll.



Trippel-sittning-förfest

SMUF anordnade tillsammans med FUIS och SAMS en gemensam terminstartssittning den 7 september 
2012. Det bjöds på vegansk buffé med efterrätt och underhållning. Senare samma kväll anordnade SöderS sin 
terminstartsfest som man kunde betala extra för att få tillträde till. Det kom cirka 85 personer på sittningen, 
varav ungefär hälften var från SMUF. 

Fairtrade challenge

Den 18 oktober anordnade SMUF ett fika med Fairtrademärkta produkter och var en del av den nationella 
kampanjen Fairtrade challenge, vilket går ut på att få så många människor som möjligt att fika rättvist. Från 
10-13.30 hade vi ett bord i kåren där vi bjöd på Fairtrademärkt kaffe och te och sålde hembakta veganska 
godsaker till självkostnadspris bakade på så många Fairtrademärkta produkter som möjligt. 107 personer kom 
och fikade. 

Miljövetardagen

Den 28 november arrangerade SMUF och institutionen för livsvetenskaper miljövetardagen med tema 
"futures". Dagen började med paneldebatt och frukost i kåren. Lunch serverades till de som jobbade under 
dagen samt paneldebattsdeltagarna, samt några lärare. Det fanns även ett aktörstorg utanför aulan under 
dagen där organisationer och företag kunde ställa ut. Parallella seminarier på svenska och engelska hölls på 
eftermiddagen och där pratade alumner, studievägledare och lärare. På kvällen var det efterfest i kårpuben med 
quiz och underhållning där huvudakten var Emil Jensen. Vi serverade även billig middag för 20 :-/st. 

Föreläsning: Oil expoitation in central Amazonian rainforest

Den 6 december bjöd SMUF och FUIS gemensamt in till en föreläsning med Andrés Tapia från forsknings- 
och utbildningscentret Zanja Arajuno i ecuadorianska Amazonas. Han pratade om lokalbefolkningens kamp 
mot oljeindustrins expansion och hållbar utveckling. Vi bjöd på fika och ungefär 25 personer kom.

Loppis för Otros Mundos

Den 11 december anordnade SMUF en loppis till förmån för Otros mundos, en miljöorganisation som är 
verksam i Chiapas, Mexico. 
Inför loppisen hade vi två insamlingsdagar då studenter kunde lämna kläder och saker. Vi ordnade vegansk 
fika som såldes till självkostnadspris och bjöd på kaffe. Vi lyckades få in 2500 :- som oavkortat ska gå till 
organisationen, men som på grund av transaktionsproblem inte har genomfört ännu. Det som blev över på 
loppisen skänktes till byteshyllan och olika second hand-butiker. 



Välkomstfika och lunch

Onsdagen 16 januari 2013 när de nya mu-studenterna hade upprop besökte ordförande, vice ordförande och 
en ledamot uppropet för att berätta om SMUF. Sedan bjöd vi på fika tillsammans med ytterligare tre 
ledamöter. Den 22 januari bjöd SMUF på vegansk lunch för alla nya mu-studenter samt lärare på 
programmet och några doktorander. De flesta deltog.

Terminstartsmässa

Den 21 och 23 januari 2013 hölls två mässor på högskolan där föreningar kunde vara med och ställa ut. 
SMUF medverkade vid båda och bjöd på ekologisk och fairtrade-märkt choklad och kaffe och té.

Temadag om hållbar livsstil

30 januari 2013 anordnade SMUF och FUIS temadagen Se Helheten om hållbar livsstil. En dag då studenter 
kunde få tips och inspiration för att leva mer hållbart i sin vardag. Det var föreläsning om hållbar turism, 
köttkonsumtion och David Jonstad pratade om sin bok "Kollaps - livet vid civilisationens slut". Under 
lunchen hade vi filmvisning av kortare klipp om hållbarhet, konsumtion och miljö. Parallellt under dagen 
hade vi ett litet aktörstorg i kåren. SMUF värvade medlemmar och bjöd på gratis veganskt fika. På 
eftermiddagen öppnade kårpuben som köpt in ekologiskt vin och öl. Det var quiz med blandade frågor om 
miljö och hållbarhet.

Tentafest

27 mars 2013 anordnade SMUF en tentafest i kårpuben med tema Norrland. Det var öppet för alla och vi 
serverade mat som var gratis för SMUF-medlemmar och kostade 30 kr för övriga. Det fanns en tipspromenad 
och en trekamp samt utdelades pris för bästa utklädnad. Kvällen var väldigt lyckad och många studenter var 
där.

Medlemsmöten

Under verksamhetsåret har SMUF hållit fem medlemsmöten och tre styrelsemöten. Deltagarantalet har 
varierat. Utöver detta har det hållits ett stort antal projektmöten.


