REGLEMENTE 08 – Arbetsbeskrivning vice kårordförande för
Studentkåren i Sundsvall
Reviderad: 2011-05-18
Sidan 1 av 3

Arbetsbeskrivning vice kårordförande
Innehåll
Arbetsbeskrivning vice kårordförande ...................................................................................................... 1
Det åligger vice kårordförande .............................................................................................................. 2
1.1 Organisation .................................................................................................................................. 2
1.2 Utbildningsbevakning................................................................................................................... 2
1.3 Råd och nämnder .......................................................................................................................... 2
1.4 Studiesocialt ................................................................................................................................... 2
1.5 Mottagning ..................................................................................................................................... 3
1.6 Media .............................................................................................................................................. 3
1.7 Bolag ............................................................................................................................................... 3

REGLEMENTE 08 – Arbetsbeskrivning vice kårordförande för
Studentkåren i Sundsvall
Reviderad: 2011-05-18
Sidan 2 av 3

Det åligger vice kårordförande
att
att
att
att

enligt stadgarna ansvara för utbildningsfrågor
vara insatt i kårordförandens arbete för att vid behov kunna ersätta denne
i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de inom vice kårordförandes
ansvarsområde prioriterade frågor
vara väl insatt i och förstå Högskoleförordningen samt Mittuniversitetets
organisation och beslutsordning

1.1 Organisation
att
att
att
att
att
att

med ordförande och Ekonomiansvarige för Studentkåren i par teckna
Studentkårens firma
följa det som åligger SKS styrelseledamöter i REGLEMENTE 9
ansvara för att hitta kandidater till studentrepresentant för råd och nämnder inom
såväl utom Mittuniversitetet
anordna utbildningsdagar för av SKS utsedda studentrepresentanter
vara sammankallande och ordförande för Ordföranderådet
vara sammankallande och mötesordförande för Generalsrådet

1.2 Utbildningsbevakning
att
att
att
att
att
att

ha huvudansvaret för utbildningsbevakningen gentemot Mittuniversitetet
hjälpa studenter som har problem med kurser, lärare, föreläsare, examinationer etc.
företräda studenterna i Sundsvall gentemot Mittuniversitetet och andra berörda
myndigheter och organisationer.
företräda Sundsvalls studenter i studentpolitiska frågor rörande vice ordförandes
ansvarsområde
inom vice ordförandes ansvarsområde upprätta samt upprätthålla kontakter med
andra studentorganisationer inom och utanför Mittuniversitetet
upprätta och upprätthålla Studentkårens kontakter med de vid Mittuniversitetets
inskrivna doktoranderna

1.3 Råd och nämnder
att
att

representera SKS i Sundsvall i MFS (Mittuniversitetets förenade studentkårer)
representera SKS och studenterna i Mittuniversitetets olika råd och nämnder.

1.4 Studiesocialt
att

företräda Studentkåren gentemot CSN
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1.5 Mottagning
att
att

ansvara för SKS mottagande av nya studenter
inför och under mottagningen/insparken av nya studenter arbeta tillsammans med
SSKAB:s VD och Generalsrådet

1.6 Media
att

representera Studentkåren och föra dialog med media i frågor rörande vice
ordförandes ansvarsområde

1.7 Bolag
att
att
att

vara väl insatt i SKS verksamheter såsom, Sundsvalls Studenters Kårhus AB samt
övriga verksamhet som kårexpedition och SAAM
sitta som suppleant för SKS ledamot i SSKAB:s styrelse
deltaga vid SSKAB:s bolagsstämma och där representera 49% av röstetalet för SKS
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