
  

  

BEFATTNINGSBESKRIVNING  
Styrelsepost inom kårsektionen TekNat 

Vice ordförande och ledamot i Örebro Studentkårs styrelse 

 
VICE ORDFÖRANDE SKA: 
 
Vara en länk mellan TekNat och Örebro Studentkår. Vice ordförande är TekNats 
kårstyrelseledamot och kommer att sitta som en del i både TekNats styrelse samt Örebro 
Studentkårs styrelse. TekNats styrelse består av förtroendevalda från TekNat medan Örebro 
Studentkår består av tre heltidsarvoderade samt en ledamot från varje kårsektion.  
 
TekNats styrelse: 
 

• Närvara på styrelsemöten och sektionsmöten. 

• Vara den övriga styrelsen behjälplig i det dagliga sektionsarbetet och för speciella uppdrag. 

• Ska utföra de åligganden enligt Kap. 5 §3 i TekNats arbetsordning 
 

 
Vice Ordförande: 

• Tillsammans med Ordförande och Kassör ingå i presidiet. 

• Tillsammans med Vice ordförande mot näringsliv och Ordförande ansvara för varandras  
arbete om någon är frånvarande (se separata posters arbetsbeskrivning för riktlinjer). 

• Representera TekNat som ledamot i Örebro Studentkårs styrelse.  

• Ansvara för rapportering till TekNats styrelse om Örebro Studentkårs beslut.  

• Vara Ordförande behjälplig samt bistå resten av styrelsen vid behov.  

• Ansvara för att TekNats postfack på Örebro Studentkårs kansli kollas av regelbundet.  
 
Ledamot i Örebro Studentkårs styrelse: 
 

• Att vara en aktiv del i Örebro Studentkårs styrelse. 

• Att delta vid kårstyrelse- och fullmäktigemöten. 

• Att föra en aktiv dialog mellan respektive kårsektions styrelse och Örebro Studentkårs 

styrelse. 

• Att förankra och implementera kårstyrelsebeslut i Örebro Studentkårs organisation. 

• Att ha uttalat ansvar för specifikt område/områden i verksamhetsplanen. 



• Att ha uttalat ansvarsområde inom ramen för Örebro studentkårs löpande 

verksamhetsarbete. Det innefattar att utföra några av följande uppdrag: 

○ Tillsammans med Örebro Studentkårs kommunikatör planera och arrangera 

aktiviteter relaterade till medlemsvård. 

○ Tillsammans med Örebro Studentkårs kommunikatör planera mässor och 

evenemang med externa aktörer. 

○ Agera Örebro Studentkårs delegationsledare inför och under Sveriges förenade 

studentkårers fullmäktige. 

○ Vara sammankallande för Karriärforum. 

○ Delta i arbetsgruppen för Vårkårgalan. 

○ Delta som ägarrepresentant för ÖKAB. 

 

 

 

 

 

 

 


