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SASS – verksamhetsrapport 4 år 16/17
Den 19 januari 2017 – 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.
25.11.16 – Veggie at my Place Potluck
Avslutande evenemang för de som deltagit i projektet under hösten. Vi samlades i
längan på Sahlgrenska Akademin och alla tog med sig något att äta och bjuda på. Vi
talade om erfarenheter från höstens träffar och de fick fylla i utvärderingsdokument.
Nu återstår att lägga upp recepten på hemsidan och dra igång vårens omgång.
28.11.16 – Möte med filmgruppen
Sista detaljerna inför filmvisningen den 6/12.
29.11.16 – Food Rescue Party under molnen
Mysigt Food Rescue med ca 50 deltagande studenter från Göteborg, många
utbytesstudenter deltog (som vanligt). Något lugnare än tidigare omgångar. Vi höll en
kortare föreläsning om SASS, CSS och Café Trappa ner, samt om själva grundtanken
till Food Rescue parties – matsvinn.
6.12.16 – Filmkväll på Chalmers
Mycket lyckad visning av Before the Flood tillsammans med CSS och deras subgrupp
The Reflecting Engineer. Ca 120 studenter kom och kollade på filmen, lyssnade på när
vi introducerade CSS och SASS, och mumsade på falafelrullar. Bra kväll!
7.12.16 – Lunchmöte på Lyktan
Utvärdering av höstens aktiviteter. Se separat protokoll.
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13.12.16 – Miljörådsmöte
Vi redogjorde för SASS senaste aktiviteter, bland annat om våra samarbeten med
studentmiljögrupper på de andra fakulteterna i staden och övriga organisationer. Vi
talade även om drömmen att få studenter på berget att använda återanvändningsbara
kaffemuggar. Ett projekt vi hoppas kunna driva under våren!
13.12.16 – Lunchmöte på Lyktan
Planering av vårens aktiviteter. Se separat protokoll.
19.1.17 – Arbetsmöte
Satte datum för vårens aktiviteter och planerade dem närmre.
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