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Övergripande mål – Vision
Södertörns miljö- och utveckling (SMUF) är det givna valet av förening att engagera sig i för alla 
studenter på Södertörns högskola som är intresserade av frågor som rör hållbar utveckling. SMUF 
betraktas som en seriös aktör såväl på som utanför Södertörns högskola, och har en viktig roll i 
Södertörns Högskolas miljöarbete. SMUF kontaktas ofta av studenter, ideella organisationer, 
företag och andra aktörer som vill ha input från eller samarbeta med SMUF. 

Studenter på Miljö och utvecklingsprogrammet känner sig trygga med att vända sig till SMUF om 
några problem uppstår inom ramen för utbildningen. SMUF fyller en viktig och uppskattad funktion 
i och med sitt arbete vid mottagning av nya studenter på Miljö och utvecklingsprogrammet samt 
med de terminstartsaktiviteter som uppmuntrar alla Miljö och utvecklingsstudenter inför den nya 
terminen.

SMUFs arbete genomsyras av hållbar utveckling. SMUF strävar ständigt efter att minimera sin 
miljöpåverkan, att verka för hållbarhet, demokrati och rättvisa i både stor och liten skala, och att 
vara en öppen, inkluderande och jämlik organisation.

Detaljerade mål
SMUF är den enda miljöföreningen på Södertörns högskola och SMUF har därmed ett viktigt 
uppdrag och ansvar att driva de frågor som medlemmarna tycker är viktiga, och verka för att fler 
inser vikten av dem. SMUF strävar efter att uppmuntra till diskussion och skapa opinion i frågor om 
hållbar utveckling, för att i förlängningen dels få fler studenter att ta med sig hållbar utveckling som 
tankesätt in i sitt framtida yrkesutövande och dels för att göra Södertörns Högskola till en mer 
miljövänlig plats. 



 • • • Organisation och kommunikation
I SMUF är alla medlemmar lika viktiga. SMUF bör sträva efter att engagera en stor andel av 
medlemmarna så att SMUF är en förening med aktiva medlemmar. Utöver de självständiga 
arbetsgruppernas möten bör medlemsmöten hållas minst två gånger per termin. 

Kåren är ett ovärderligt stöd för SMUF. Kontakt och samarbete med kåren innebär ett 
ömsesidigt givande och tagande som SMUF bör värdesätta och vårda. Det innebär rimligen 
att dra nytta av den hjälp kåren kan ge och samtidigt vara behjälplig och tillgänglig när kåren 
vill ha SMUFs stöd. För att knyta kontakter, utbyta kunskap och erfarenheter och för att nå 
fler studenter på Södertörns högskola rekommenderas SMUF också att vara öppen för 
samarbete med andra kåranslutna föreningar, liksom föreningar och organisationer utanför 
Södertörns högskola.

Föregående verksamhetsår har PR-arbetet och såväl intern som extern kommunikation 
förnyats. Detta arbete är inte färdigt och bör följaktligen fortsätta. Den nya hemsidan bör 
hållas uppdaterad och fyllas på med information som är relevant för medlemmar och 
intresserade.

Memo: SMUF rekommenderas fylla på verksamhetsberättelsen kontinuerligt under  
verksamhetsåret för att underlätta arbetet inför årsmötet. 

 • • • Hållbar utveckling
Som intresseförening verkar SMUF för att öka miljömedvetenheten bland Södertörns 
högskolas studenter och på högskolan i övrigt. Aktiviteter kan alltså rikta sig till både 
studenter och till miljöarbetet på Södertörs högskola. SMUF bör uppmuntra alla de initiativ 
och idéer som uppkommer och ge stöd i genomförande av olika projekt. 

SMUF bör hålla kontakten med högskolans miljösamordnare för att på effektivast möjliga sätt 
bidra till skolans miljöarbete. SMUF rekommenderas också att arbeta med att förbättra 
miljöarbetet på högskolans restauranger, då detta efterfrågats under lång tid. 

 • • • Student i fokus
Som utbildningsförening har SMUF rätt att föreslå kandidater till programstyrelsen för Miljö 
och utvecklingsprogrammet. Samtidigt har SMUF en skyldighet att bedriva 
utbildningsbevakning och studiesocial bevakning av Miljö och utbildningsprogrammet, 
främst genom att se till att studentrepresentanter finns i programstyrelsen och att dessa 
närvarar på möten samt rapporterar till kåren från dessa möten. Studentinflytande är en 
fantastisk rättighet vi har i Sverige, och den ska vi ta vara på. En ny studentrepresentant per 
termin bör utses, som sitter i programstyrelsen ett år framåt. 

SMUF bör också genomföra mottagningsaktiviteter för nya studenter på MU-programmet 
varje termin för att öka sammanhållningen på MU-progammet, minska risken för avhopp från 
programmet och för att synliggöra SMUF för de nya studenterna. SMUF rekommenderas 
även genomföra någon terminstartsaktivitet och/eller andra sociala aktiviteter som inkluderar 
alla studenter på MU-programmet.

Det ligger i MU-studenternas intresse att veta mer om livet efter studierna. SMUF bör därför 
genomföra arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter som går att koppla till MU-utbildningen. 
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