Farmacevtiska Studentkåren

Antagen: 2018-11-22
Senast ändrad: 2018–11–22

Ämbetsbeskrivning för Valberedningen

Delegation
Ämbetet är inrättat av och får sin delegering från Kårmötet. Valberedningen ansvarar för sin verksamhet
inför Kårmötet.

Mandatperiod
Mandatperioden för Valberedningens ledamöter är 1 år, vid val på Septembermöte är
mandatperioden till nästkommande Septembermöte och vid val på Marsmöte till nästkommande
Marsmöte.
Mandatperioden för Valberedningens ordförande är ½ år, vid val på Septembermöte är
mandatperioden till nästkommande Marsmöte och vid val på Marsmöte 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

Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter, där en ledamot företrädesvis är en före detta
styrelseledamot.
Ledamot av kårstyrelsen, representant i Uppsala universitets Konsistorium, Farmis-Reptilens redaktörer
eller ekonomisk granskare är inte valbara till poster i Valberedningen. Valbar till ordförande i
Valberedningen är endast sittande ledamot i Valberedningen.

Uppgifter
Ordföranden är ansvarig för Valberedningens verksamhet. Detta innefattar planering och genomförande
av verksamheten. Ordföranden är även ekonomiskt ansvarig för verksamheten och alla aktiviteter som
anordnas i samband med denna. Valberedningen åligger
att
att
att
att

upprätta allmänna val
inför allmänna val, tillsammans med FaS handläggare, upprätta röstlängden
inför allmänna val intervjua och upprätta en allmän utfrågning av kandidaterna
senast en vecka innan allmänna val upprätta och anslå en kandidatlista undertecknad
Valberedningens ordförande över kandidater till allmänna val
FARMACEVTISKA STUDENTKÅREN
Dag Hammarskjölds väg 16
752 37 Uppsala

Farmacevtiska Studentkåren

att
att
att
att
att
att

Antagen: 2018-11-22
Senast ändrad: 2018–11–22

senast åtta dagar innan kårmötet, upprätta en kandidatlista med huvudkandidater undertecknad
Valberedningens ordförande baserad på de privata intervjuerna
inför Maj- och Novembermötet anordna ett evenemang för att sprida information om val, t.ex.
ett valphika
inför kårmöte upprätta en lista över val som ska förrättas och ta emot nomineringar
aktivt söka kandidater till val som ska förrättas på kårmöte
deltaga på de ämbetsråd och städdagar som infaller under mandatperioden
genomföra överlämning till sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut.

Ordföranden åligger även
att
att
att
att

sammankalla Valberedningen
underteckna de kandidatlistor som valberedningen anslår i samband med allmänna val
hålla Valberedningen uppdaterade om arbetets fortskridande och det ekonomiska läget
skriftligen redovisa Valberedningens verksamhet i kårens verksamhetsberättelse.

Befogenheter
Valberedningen bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som skall behandlas av kårmötet, samt
verkställer av Kårmötet fattade beslut. Valberedningen äger rätt att besluta i frågor av mindre vikt inom
respektive verksamhetsområde samt i frågor som Kårmötet hänskjutit till valberedningen för avgörande.
Valberedningens ordförande har förtroendet
att
att

fatta beslut i de ärenden där delegation från Kårmötet erhållits
tillsammans med övriga ledamöter prioritera hur de ekonomiska medel Valberedningen förfogar
över ska fördelas

Skyldigheter
Valberedningen åligger
att
verksamheten bedrivs i enlighet med FaS verksamhetsplan och budget
att
verksamheten bedrivs i enlighet med FaS stadgar och reglemente
att
verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och andra myndighetskrav
att
FaS tydliggörs som arrangör för valberedningens evenemang

Resurser
-

FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan
Verksamhetsberättelser från tidigare verksamhetsår
De ekonomiska medel som kårmötet beviljat valberedningen i FaS budget

Förmåner
-

Inbjuds till skiftesmiddagen terminen eller året efter avslutat ämbete
På efterfrågan erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande.
Arvode enligt beslut på Novembermötet
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