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Ämbetsbeskrivning för Tofsvipa

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

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

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 två tofsvipor åligger att vid de tillfällena då kåren låter sig representera
med standar utomhus föra detsammas två tofsar.

Uppgifter
För en mer detaljerad beskrivning av tofsvipornas uppdrag, se bilaga 1. Tofsviporna är uppdragna och
ansvarar för:
att
att
att
att

på valborg delta på mösspåtagningen och marschen från Obelisken till Gunillaklockan
i november delta på Gustav II Adolfdagen
delta på de ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden
genomföra överlämning till sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut

Befogenheter
Funktionärer bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som skall behandlas av kårstyrelsen samt
verkställer av kårstyrelsen fattade beslut. Funktionärer 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

att

deltaga vid Fanbärarkonventets sammanträden

Skyldigheter
att
att
att
att
att
att
att
att
att

verksamheten är i enlighet med FaS verksamhetsplan och budget
verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar och reglemente
verksamheten utövas i enlighet med lagar, förordningar och andra myndighetskrav
verksamheten är i enlighet med FaS alkoholpolicy
alltid marschera och bära tofsarna med värdighet
bära akademisk högtidsdräkt vid bärande av standarets tofsar
hantera tofsarna väl samt undvika att tofsarna utsätts för smuts och regn
se till att tofsarna under inga omständigheter vidrör mark eller golv
ansvara för att hålla tofsarna i gott skick

Resurser
-

FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan
Övriga skriftliga överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet
Verksamhetsberättelser från tidigare verksamhetsår
Fanbärarkonventets presidium
Facebook-gruppen ”Fanbärarkonventet”

Förmåner
-

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

Bilaga 1.
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av tofsvipornas uppdrag.
•
•
•
•
•

30/4 Mösspåtagning kl. 15 vid Carolina Revidiva. Gå uppför trappan
30/4 Gunillaklockan kl. 20.30, marsch från Obelisken till Gunillaklockan
6/11 Gustav II Adolfsdagen utomhus, gång från Carolina Rediviva till Basilisken
Det kan tillkomma fler uppdrag från Fanbärarkonventets presidium
(fk@kuratorskonventet.se)
Det kan tillkomma fler uppdrag från FaS ordförande t.ex. jubileumshöstfest på slottet
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