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Ämbetsbeskrivning för kulturutskottets
ordförande

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

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är 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 Kulturutskott åligger att anordna kulturella aktiviteter, samt att under
kårstyrelsen handha frågor rörande kårens kulturella verksamhet.

Uppgifter
Ordföranden är ansvarig för utskottets verksamhet. Detta innefattar planering och genomförande av
verksamheten. Ordföranden är även ekonomiskt ansvarig för verksamheten och alla aktiviteter som
anordnas i samband med denna.
att
att
att
att
att
att
att
att
att

planera och genomföra kulturella aktiviteter med minimikravet: två aktiviteter per termin
minst hälften av utskottets aktiviteter inte involverar alkohol
planera och ansvara för att ett spex genomförs på Trädgårdfesten samt Luccegasquen
kontinuerligt läsa och besvara inkommen e-post till kultur@farmis.uu.se
besluta om utskottets sammansättning med avseende för ledamöter och konsulter
deltaga på de ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden
hålla utskottet och styrelsen uppdaterad om arbetets fortskridande och det ekonomiska läget
redovisa utskottets verksamhet i kårens verksamhetsberättelse
genomföra överlämning till sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut
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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
frågor samt i frågor som kårstyrelsen hänskjutit till utskottet för avgörande. Kulturutskottets ordförande
har förtroendet:
att
att
att
att

fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits
tillsammans med vice ordförande besluta om kulturutskottets sammansättning
tillsammans med vice ordförande besluta om utskottets verksamhet
tillsammans med vice ordförande prioritera hur de ekonomiska medel utskottet förfogar över ska
fördelas

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, i början på terminen, med kårens ordförande
FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan
Verksamhetsberättelser från tidigare verksamhetsår
De ekonomiska medel som kårmötet beviljat Kulturutskottet i FaS budget

Förmåner
-

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