Farmacevtiska Studentkåren

Antagen: 2015-09-24
Senast ändrad: 2018-11-07

Farmacevtiska Studentkårens
Representationspolicy

Definition

Representation är när en eller flera personer blir inbjudna att delta i en tillställning i egenskap av
ämbetsmanperson vid Farmacevtiska Studentkårens (FaS). Syftet med FaS representation är att
bygga och underhålla goda relationer med andra relevanta organisationer samt Farmaceutiska
fakultetens studenter. Representation kan antingen vara extern eller intern. Med extern
representation avses de tillfällen då personer från FaS representerar i formella sammanhang,
exempelvis vid kontakter med universitet, beslutsfattare, andra kårer eller föreningar. Intern
representation riktar sig till medlemmar och ämbetsmänpersoner.

Riktlinjer

FaS ska vara representerad vid tillställningar då det är av värde för kåren att delta. Det är viktigt
att representationen är genomtänkt och att de som representerar vet vad som är syftet med varje
enskild representation. Det är presidiets ansvar att under terminen tillse att representation sker
och att det är en jämn fördelning mellan samarbetspartners. Om flera tillställningar sker vid
samma tidpunkt är det viktigt att eftersträva att FaS finns representerade på så många som
möjligt. Försiktighet bör iakttas vid ofta återkommande representation mot en och samma
organisation, då detta inte kan anses vara representation.
FaS ska finnas representerade vid Uppsala universitets akademiska högtider och därutöver i så
hög utsträckning som möjligt där universitetet bjuder in. FaS ska även finnas representerade vid
kårens interna tillställningar, Högtidskuratorskonvent och Uppsala studentkårers jubileum. I
övrigt ska representationen under terminen fördelas så gott det går över nationer och kårer vid
Uppsala universitet, studentkårer och föreningar i andra städer samt större tillställningar
anordnade av organisation av relevans för FaS.
Vid representation är man kårens ansikte utåt. Presidiet ska bära insignier då tillställningen
möjliggör detta och i övrigt fall ska kårnål bäras. Övriga styrelseledamöter ska bära kårband och
nål eller enbart nål, beroende på tillställning.
Vid representation bör tillfälle tas att diskutera FaS verksamhet och för kåren aktuella och viktiga
frågor. Representanten förväntas uppträda på ett representativt sätt och i enlighet med FaS
värderingar. Vid alkoholintag ska måttfullhet iakttas.

Ersättning

Vid extern representation bör kostnaden inte överstiga 800 kr inklusive moms per person och
representationstillfälle. Vid kostnader över 800 kr ska styrelsen ta ställning till om kåren ska betala
hela beloppet eller om representanten ska skjuta till överstigande belopp.
Styrelsen
- Ordförande äger rätt att gå gratis på fyra externa representationstillfällen per termin.
Ordförande äger därutöver rätt att gå gratis på FaS interna tillställningar.
- Vice ordföranden äger rätt att gå gratis på två externa representationstillfällen per termin.
Vice ordföranden äger därutöver rätt att gå gratis på FaS interna tillställningar
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Resterande styrelseledamöter äger rätt att gå gratis på ett externt eller ett internt
representationstillfälle per termin. Därutöver äger dessa ledamöter rätten att gå för halva
priset på FaS interna tillställningar.
Övrig representation bekostar styrelseledamöterna själva.

Ämbetsmänpersoner
- Ämbetsmänpersoner som inbjuds att delta på tillställningar i egenskap av sitt ämbete vid
FaS ska i detta fall bära kårband och nål eller enbart nål, beroende på tillställning. Denna
representation bekostas av ämbetsmännenpersonerna själva.
- Klubbverkspresidiet äger rätt att gå gratis på Klubbmästarkonventets bal under
förutsättning att representant från klubbverkspresidiet närvarat på minst 50% av
Klubbmästarkonventets möten innevarande termin, och ska i detta fall bära kårband och
nål. Då medlem i klubbverkspresidiet inte kan närvara får platsen inte överlåtas till någon
annan.
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