Farmacevtiska Studentkåren

Antagen: 2018-05-30
Senast ändrad: 2018-05-30

Ämbetsbeskrivning för Representant i
Apotekarsocietetens norra Mälarkrets

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

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är två år med inval på Majmötet.

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
tillvarataga medlemmarnas intressen
främja god anda och gott kamratskap bland medlemmarna

Farmacevtiska Studentkårens två representanter i Apotekarsocietetens norra Mälarkrets åligger att
föra FaS talan i kretsen.

Uppgifter
Representanterna i Apotekarsocietetens norra Mälarkrets deltar i planering och genomförande av
kretsens verksamhet under ledning av kretsens ordförande:
att
att
att
att
att
att
att

planera och anordna aktiviteter för studentmedlemmar och yrkesverksamma medlemmar
inom läkemedelsområdet
planera och genomföra ett riktat arrangemang till studenter minst en gång per termin
delta på kretsens styrelsemöten som infaller under mandatperioden
delta på de årsmöten som infaller under mandatperioden
representera kretsen och rekrytera nya studentmedlemmar på Pharmada
deltaga på de ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden
genomföra överlämning till sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut

Befogenheter
att

fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits
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Skyldigheter
att
att
att
att

verksamheten är i enlighet med kårens verksamhetsplan och budget
verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar och reglemente
verksamheten utövas i enlighet med lagar, förordningar och andra myndighetskrav
tillse att FaS tydliggörs som medarrangör för de studentaktiviteter som arrangeras
tillsammans med kretsen

Resurser
-

FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan
Övriga skriftliga överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet
Verksamhetsberättelser från FaS tidigare verksamhetsår
Norra Mälarkretsens stadgar och verksamhetsberättelse

Förmåner
-

På efterfrågan erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande
Inbjudan till Skiftesmiddagen året efter avslutad ämbetsperiod
Inbjudan till Julmiddag respektive Sommarmiddag med kretsen
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