Farmacevtiska Studentkåren

Antagen: 2015-12-01
Senast ändrad: 2015-12-01

Ämbetsbeskrivning för lokal IPSF-delegat

Delegation
Ämbetet lokal IPSF-delegat är inrättat av Kårmötet och får sin delegering från styrelsen.

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är 1 januari – 31 december vid inval vid Novembermötet och 1 juli - 30 juni vid
inval på Majmötet.

Syfte
Farmacevtiska Studentkåren 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

Farmacevtiska Studentkårens Internationella utskott (IU) handhar under kårstyrelsen internationella
studerandefrågor och kontakter. IU åligger att ansvara för och samordna mottagningen av
utbytesstudenterna vid Farmaceutiska fakulteten varje termin samt anordna ett informationstillfälle om
kommande kongresser en gång per termin.
IU består av ordförande, tillika studentrepresentant i Studentutbyteskommittén (STUFF), vice ordförande,
sekreterare, två lokala EPSA-delegater, två lokala IPSF-delegater, ordförande i Pinsekommittén (då denna
är aktiv), två PINSE- delegater, samt representanter för övriga internationella projektgrupper inom
Farmacevtiska Studentkåren.

Uppgifter
De lokala IPSF-delegaterna ingår i Farmacevtiska Studentkårens Internationella utskott. De lokala IPSFdelegaterna åligger
att
att
att
att
att

sköta kontakten mellan kåren och SNAPS gällande IPSF
representera kåren på IPSF-kongressen
i samråd med SNAPS IPSF-kontaktperson samordna FaS delegation till IPSF-kongressen
i god tid äska ekonomiskt stöd för FaS delegation till IPSF-kongressen, dock senast ett
styrelsemöte innan IPSF-kongressens början
aktivt delta vid IU-möten
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kommunicera med Studierådet
deltaga på de ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden
redovisa utskottets verksamhet i kårens verksamhetsberättelse
genomföra överlämning till sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut

Den lokala IPSF-delegat som väljs på Majmötet åligger däröver
att

kommunicera med SNAPS i egenskap av Local Exchange Officer (LEO)

Befogenheter
Utskott bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som skall behandlas av kårstyrelsen samt verkställer
av kårstyrelsen fattade beslut. Utskotten äger rätt att besluta i frågor av mindre vikt inom respektive
verksamhetsområde samt i frågor som kårstyrelsen hänskjutit till utskottet för avgörande. Lokala IPSFdelegaterna äger rätt
att

fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits

Skyldigheter
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 utskottets evenemang

Resurser
-

Uppstartsmöte med kårens ordförande
FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan
Verksamhetsberättelser från tidigare verksamhetsår

Förmåner
-

Inbjuds till skiftesmiddagen året/terminen efter avslutat ämbete
Reseersättning i enlighet med FaS policy för utbetalning av ersättning i samband med
internationell och nationell studiebevakning
Erhåller ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande på förfrågan
Arvode enligt beslut på Novembermötet
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