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Ämbetsbeskrivning för Sånganförare

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

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är 1 år. Vid val på Majmötet är ämbetsperioden 1 juli – 30 juni samt på
Novembermötet 1 januari – 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

Uppgifter
att
att
att
att
att
att

i början på varje sittning erbjuda möjlighet att köpa en Pharmacanto alternativt låna ett
exemplar
leda sången på sittningar som anordnas av FaS. Dessa innefattar: Skiftesmiddagen,
Amöbafesten, Trädgårdsfesten, Höstfesten, Luccegasquen och andra relevanta tillställningar
inför de ovan nämnda tillställningarna skapa och skriva ut meny- och sånghäften att placera
på gästernas platser tillsammans med pennor
informera om regler som gäller för sången under sittningen
delta på de Ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden
under Amöbaveckornas Pannkakssittning och Materia hålla igång sången samt under Materia
presentera uppträdande individer och grupper samt tillhandahålla ”Medlem i svensk Materia”
enligt riktlinjer

Befogenheter
att

fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits
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Skyldigheter
att
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
verksamheten är i enlighet med FaS alkoholpolicy

Resurser
-

FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan
Övriga skriftliga överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet

Förmåner
-

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