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Ämbetsbeskrivning för Kårfotograf

Delegation
Ämbetet är inrättat av kårmötet och får sin delegering från styrelsen. Utskott ansvarar för sin verksamhet
inför kårstyrelsen.

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är vid val på Novembermötet: 1 januari – 31 juni. Vid val på Majmötet är
ämbetsperioden 1 juli - 31 december.

Syfte
Farmacevtiska Studentkåren (FaS) är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av de
studerande vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala Universitet med uppgift:
att
att
att

främja studier för studenter inom verksamhetsområdet
tillvarataga medlemmarnas intressen
främja god anda och gott kamratskap bland medlemmarna

Kårfotograferna åligger att fotografera kårens verksamhet. Kårfotograferna ska även ansvara för bildernas
arkivering samt distribution till berörda ämbeten såsom informationsansvariga och Farmis Reptilen.

Uppgifter
att

att
att
att

fotografera FaS interna evenemang. Dessa innefattar beroende på ämbetsperiod:
Skiftesmiddagen, Amöbafesten, Trädgårdsfesten, Höstfesten, Luccegasquen och andra relevanta
tillställningar
efter internt evenemang skapa kollage av fotografierna att hänga upp i kårhuset
arkivera fotografier med namn och datum för framtida bruk
publicera fotografier på Farmis officiella Facebooksida samt distribuera fotografier till berörda
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utskott eller ämbeten
fotografera invalda funktionärer och förtroendevalda efter kårmöte och infoga dessa i
ämbetstavla
genomföra överlämning till sin efterträdare samt uppdatera skriftliga överlämningsdokument i
samband med mandatperiodens slut

Befogenheter
att

fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits

Skyldigheter
att
att
att

verksamheten är i enlighet med kårens verksamhetsplan och budget
verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar och reglemente
verksamheten utövas i enlighet med lagar, förordningar och andra myndighetskrav

Resurser
-

FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan
Verksamhetsberättelser från tidigare verksamhetsår

-

Övriga skriftliga överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet

Förmåner
-

Reducerat pris till 50% på interna evenemang där närvaro sker i form av kårfotograf
Inbjudan till Skiftesmiddagen året efter avslutad ämbetsperiod
På efterfråga erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande
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