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SASS – verksamhetsrapport 3 år 16/17
Den 23 november 2016 – Annika Ginter, Ordförande

Vilka är vi?
SASS är ett utskott under SAKS som syftar till att vara en samlingsplats för studenter
med ett intresse av hållbar utveckling. Vi lägger stor vikt vid att vara just en
samlingsplats och anordnar sociala evenemang. Under pågående verksamhetsår sitter
tre personer i styrelsen, som alla läser olika utbildningar på berget.
Vi driver två större projekt – Food Rescue Party samt Veggie at my place. Utöver det
anordnar vi middagar och filmkvällar, vi för även studenternas talan i Miljörådet och i
Källsorteringsrådet, samt drar igång en hel del spontana evenemang och mini-projekt.
Nedan följer våra aktiviteter sedan senaste FUM-rapporten skickades in.
20.10.16 - GSSA-möte
De olika studentgrupperna träffades på GMV och diskuterade pågående och framtida
projekt. Ett samarbete vi har just nu är det kommande FRP den 29e november. Vi
talade även om de två nyanställda studentkoordinatorerna och hur de kan hjälpa oss i
grupperna.
24.10.16 - Act Sustainable final event
Knytkalas hemma hos en av organisatörerna. Vi gick igenom utvärderingar som
besökarna lämnade under dagen och pratade om nästa års upplaga.
27.10.16 - FRP- möte
Vi definierade denna gångs projektgrupp, spånade på alternativa lokaler etc.
8.11.16 – FRP – möte
Bestämde oss för lokal – Sahlgrenska Akademin under molnen/dietistköket. CSS
kommer att bjuda in 10 nyanlända till eventet som de står i kontakt med i dagsläget.
10.11.16 – Veggie at my Place final – planeringsmöte inför detta
Planerade inför projektets avslutande event som kommer vara en knytis under molnen i
längan tillsammans med de som har deltagit under hösten.
11.11.16 – Möte på GMV med CSS
Vi träffades och planerade inför den kommande filmvisningen vi ska arrangera
tillsammans. Vi kommer visa Before the Flood på Chalmers den 6/12.
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15.11.16 – FRP – möte
Närmare planering. Utformning av marknadsföringsmaterial.
16.11.16 – SASS lunchmöte
Vi träffades under molnen och hade ett arbetsmöte där vi gick igenom kommande
evenemang.
22.11.16 – GSSA-möte på GMV
Vi träffades som vanligt och diskuterade de enskilda gruppernas pågående och
kommande projekt, samt de samarbeten vi har. Anna Simmons från GreenOffice talade
om hennes erfarenheter från GreenOfficeSummit i Amsterdam. Hon kommer att
hjälpa studentgrupperna i arbetet med kommunikation utåt och inåt. Vi talade även
något om nästa års ActSustainable. Spännande!
23.11.16 – Överlämnande av ordförandepost
Ny ordförande – Annika Ginter! Tidigare ordförande höll officiell, och mycket mysig,
överlämning på Solrosen. Detta blir nog jättebra! 
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