Farmacevtiska studentkåren

Antagen: 2016-10-26
Senast ändrad: 2016-10-26

Ämbetsbeskrivning för Kårmarskalk

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

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

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 Kårmarskalker åligger att vid fester, uppvaktningar och andra tillfällen
representera kåren samt välkomna kårens gäster och agera toastmaster när så är efterfrågat. Vidare åligger
det kårmarskalkerna att representera kåren i marskalkskonventet och genom konventet representera kåren
vid universitetets högtider.

Uppgifter
att

medverka på samtliga av kårens fester som kårmarskalken ombeds delta på
Dessa innefattar bland annat: Skiftesmiddagen, Luccegasquen, Amöbafesten under både höst- och
vårterminen och Trädgårdsfesten

att

medverka i kårexterna event där denne ombeds medverka
Dessa innefattar bland annat: Höstfesten, Examensmiddagen/symposiet samt eventuell
representation i Universitetsaulan
vara toastmaster på de event där så efterfrågas

att
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ansvara för sitt eget deltagande på marskalkskonventets möten
fungera som kontaktperson för marskalkkonventet
genomföra överlämning till sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut

Befogenheter
att

representera i de ärenden där delegation erhållits

Skyldigheter
att
att
att

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

Resurser
-

FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan
Verksamhetsberättelser från tidigare verksamhetsår

Förmåner
-

Inbjudan till skiftesmiddagen året efter avslutat ämbetsperiod
Reducerat pris till 50% på fester där representation sker
På efterfrågan erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande
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