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Ämbetsbeskrivning för Farmis-Reptilens redaktör

Delegation
Ämbetet är inrättat och får sin delegering av Kårmötet. Farmis-Reptilen ansvarar för sin verksamhet inför
kårmötet.

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är 1 juli - 30 juni vid val på Majmötet. Vid inval på Novembermötet är
mandatperioden 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

Redaktionen består av fyra redaktörer, ansvarig utgivare samt de övriga ledamöter som erfordras.
Redaktörerna skall icke vara ledamöter av styrelsen. En representant för redaktionen äger yttrande- och
förslagsrätt vid alla utskotts sammanträden.

Uppgifter
Kårtidningen Farmis-Reptilen är ett organ för alla studenter inom verksamhetsområdet samt kårens
medlemmar. Farmis-Reptilen skall innehålla information av intresse för alla studenter inom
verksamhetsområdet. Farmis-Reptilen skall ha fria insändarsidor samt initiera debatter. En representant
för Farmis-Reptilen äger rätt att vara adjungerad vid styrelsemöten. Farmis-Reptilens redaktör åligger
att
att

kallelse till ordinarie Kårmöte skall införas i kårtidningen Farmis-Reptilen.
Farmis-Reptilen utkommer tre gånger per termin både i tryckt format och som e-publicering.
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objektivt granska kårstyrelsen, Farmaceutiska fakulteten samt kårens övriga verksamhet
regelbundet informera kårens medlemmar om FaS verksamhet och andra aktuella frågor som
rör kårens medlemmar
deltaga på de ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden
kontinuerligt vara uppdaterad om hela Reptilen-redaktionens fortskridande arbete och det
ekonomiska läget
redovisa utskottets verksamhet i kårens verksamhetsberättelse
genomföra överlämning till sin efterträdare och uppdatera skriftliga överlämningsdokument i
samband med mandatperiodens slut

Befogenheter
Farmis-Reptilen bereder inom sitt verksamhetsområde, som kritisk granskare, frågor som skall behandlas
av kårmötet, samt verkställer av kårmötet fattade beslut. Farmis-Reptilen äger rätt att besluta i frågor av
mindre vikt inom respektive verksamhetsområde samt i frågor som kårmötet hänskjutit till FarmisReptilen för avgörande. Farmis-Reptilens redaktör har förtroendet
att
att

fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits
tillsammans med Farmis-Reptilens ansvariga utgivare prioritera hur de ekonomiska medel
Farmis-Reptilen förfogar över ska fördelas

Skyldigheter
Farmis-Reptilen åligger
att
att
att
att

verksamheten bedrivs i enlighet med kårens verksamhetsplan och budget
verksamheten bedrivs i enlighet med FaS stadgar och reglemente
verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och andra myndighetskrav
FaS tydliggörs som arrangör för Farmis-Reptilens evenemang

Resurser
-

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

Förmåner
-

Inbjuds till Skiftesmiddagen efter avslutat ämbete
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Erhåller ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande på förfrågan
Arvode enligt beslut på Novembermötet
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