
Olika poster i ett studentråd  
 

Styrelsen 

 

Ordförande  

• Har det övergripande ansvaret för att studentrådet är aktivt och välmående. 

• Kallar till möten, skriver dagordning och bokar möteslokal. 

• Är vanligtvis kontaktperson till kåren.   

 

Vice ordförande 

• Ska vara ett stöd åt ordförande. 

• Tar över ordförandes roll när hen inte är närvarande eller har tid att åta sig alla sina 
uppgifter.  

 

Kassör  

• Har det övergripande ansvaret för ekonomin och håller koll på alla utgifter. 

• Ansöker om verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag från studentkåren. 

• Köper in mötesfika.  

 

Sekreterare  

• För anteckningar vid mötet och skriver protokoll. 

• Ser till att protokoll och annan viktig information finns tillgänglig för studentkåren 
och studenterna.  

 

Representationsuppdrag 

 
I kårens organ 

Studiemiljöombud  
Studiemiljöombudet är studenternas ombud i arbetsmiljöarbetet på institutionen och deltar 

bland annat i institutionens skyddsronder och i studentkårens studiemiljö- och 

jämlikhetsnätverk.   

➢ Ideellt uppdrag 

➢ 1 ordinarie och 1 suppleant 

 

Jämlikhetsombud  
Jämlikhetsombudets uppgift är att lyfta frågor, problem och förslag som har med jämlikhet, 

jämställdhet och likabehandling att göra. Ombudet deltar även i studentkårens studiemiljö- 

och jämlikhetsnätverk.   



➢ Ideellt uppdrag 

➢ 1 ordinarie och 1 suppleant 

 

Representant i humanistiska fakultetsrådet (HFR) 

I fakultetsrådet samlas representanter från alla studentråd på humanistiska fakulteten och 

arbetar med frågor som rör hela fakulteten. Det är fakultetsrådet som nominerar 

studentrepresentanter till fakultetensnämnden (det högsta beslutande organet på fakulteten) 

och dess utskott.  

➢ Ideellt uppdrag 

➢ 1 ordinarie och 1 suppleant 

 

I universitetets organ 
 

Representant i institutionsstyrelsen (IS)  
Institutionsstyrelsen är det högst beslutande organet på varje institution. Här fattas beslut 

om kurser, budget och mycket annat. Här sitter prefekten, studierektor och andra anställda 

på institutionen. Val till denna post måste meddelas till kåren för ett särskilt presidiebeslut.  

➢ Arvoderat uppdrag 

➢ 2 ordinarie (avancerad respektive grundnivå) och 2 suppleanter 

 

Representant i fakultetens organ (utses via fakultetsrådet) 
Alla studenter som är medlemmar i studentråd som är registrerade hos kåren äger rätt att 

nomineras till organen på fakultetsnivå. Nomineringen sker i fakultetsrådet och en måste 

således närvara under fakultetsrådets möte och tillsättas genom röstning. Val till dessa poster 

måste meddelas till kåren för ett särskilt presidiebeslut. Vakanta positioner hittar du här: 

https://sus.su.se/rad-och-natverk/hfr#f%C3%B6rtroendevalda 

➢ Arvoderade uppdrag 

 

 

https://sus.su.se/rad-och-natverk/hfr#f%C3%B6rtroendevalda

