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Ämbetsbeskrivning för Höstfestkommittén

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

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är 1 januari – 31 december. Inval sker på Novembermötet.

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
tillvarata medlemmarnas intressen
främja god anda och gott kamratskap bland medlemmarna

Farmacevtiska Studentkårens Höstfestkomitté åligger att arrangera FaS årliga Höstfest, samt att
handlägga frågor, vilka av kårstyrelsen hänskjutits till kommittén för behandling. Höstfestkommittén
består av det antal ledamöter som erfordras.

Uppgifter
Höstfestkommittén ansvarar för att arrangera FaS årliga Höstfest enligt nedan.
att

ansvara för val av datum och bokning av lokal

att

tillsammans med ansvarige för vald lokal ta fram en meny, dukning och diskutera andra önskemål

att

skriva och skicka in en äskan till styrelsen för att få tillgång till budgeterade medel för Höstfesten
i FaS budget

att

planera underhållning som anses passande för Höstfesten

att

ansvara för marknadsföring och försäljning av biljetter

att

i god tid informera ämbetsmän som under Höstfesten förväntas arbeta

att

genomföra överlämning till sin efterträdare och uppdatera skriftliga överlämningsdokument i
samband med mandatperiodens slut

att

hålla en god kontakt med FaS arbetsmarknadsansvarig gällande sponsorer och samarbetspartners

att

inom Höstfestkommittén deltaga i planerade möten

att

deltaga på de ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden

Befogenheter
att

fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits

Skyldigheter
att
att
att
att
att

verksamheten är i enlighet med FaS verksamhetsplan och budget
verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar, reglemente och övriga styrdokument
verksamheten utövas i enlighet med lagar, förordningar och andra myndighetskrav
tillse att FaS tydliggörs som arrangör för idrottsrelaterade evenemang
verksamheten är i enlighet med FaS alkoholpolicy

Resurser
-

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

Förmåner
-

Inbjudan till Skiftesmiddagen året efter avslutad ämbetsperiod
På efterfrågan erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande
Fyra biljetter till Höstfesten betalda av FaS budgeterade medel till Höstfesten*

*Förutsatt att biljettpriset motsvarar normalpris för en bal på nation
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