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Ämbetsbeskrivning för Gymnasiehelgens
projektledare

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

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är vid val på Septembermötet till nästkommande Septembermöte.

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

Gymnasiehelgens projektledare tillsammans med en kommitté har till ansvar att planera och genomföra en
helg för gymnasieelever med syfte att inspirera till framtida studier inom farmaci vid Uppsala universitet.
Mötestider bestäms gemensamt av kommittén där gymnasiehelgens projektledare är sammankallande.

Uppgifter
Gymnasiehelgens projektledare ansvarar för gymnasiehelgen enligt nedan.
att
att
att
att
att
att

tillsammans med gymnasiehelgskommittén planera och genomföra gymnasiehelgen som ska äga
rum inom en månad före sista anmälningsdag till universitet/högskolor
föreslå personer till gymnasiehelgskommittén samt fördela ansvarsområden till dessa
rekrytera faddrar som kan hjälpa till under helgen
hitta passande aktiviteter med syfte att marknadsföra de farmaceutiska utbildningarna vid
Uppsala universitet
se till att anmälan inför gymnasiehelgen finns tillgänglig i god tid
uppdatera informationsmaterial och skicka ut inbjudningar till alla Sveriges gymnasieskolor som
erbjuder naturvetenskapliga program

att
att
att
att
att

anordna och sammankalla till planeringsmöten med gymnasiehelgskommittén
lägga förslag på budget för helgen i samråd med FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi
kontinuerligt läsa och besvara inkommen e-post till gymnasiehelgen@farmis.uu.se
delta på de Ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden
genomföra överlämning till sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut

Befogenheter
Gymnasiehelgens projektledare bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som skall behandlas av
kårstyrelsen samt verkställer av kårstyrelsen fattade beslut. Gymnasiehelgens projektledare äger rätt att
besluta i frågor av mindre vikt inom sitt verksamhetsområde samt i frågor som kårstyrelsen hänskjutit för
avgörande.
att

fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits

Skyldigheter
att
att
att
att

verksamheten är i enlighet med kårens verksamhetsplan och budget
verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar, reglemente och andra styrdokument
verksamheten utövas i enlighet med lagar, förordningar och andra myndighetskrav
verksamheten är i enlighet med FaS alkoholpolicy

Resurser
-

Uppstartsmöte, i början på terminen, med FaS ordförande
FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan och andra styrdokument
Verksamhetsberättelser från tidigare verksamhetsår
Skriftliga överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet

Förmåner
-

Inbjudan till Skiftesmiddagen året efter avslutad ämbetsperiod
På efterfrågan erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande

FARMACEVTISKA STUDENTKÅREN
Dag Hammarskjölds väg 16
752 37 Uppsala

