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Kapitel 1: KårstyrelsenAllmänt 

Definition 

§ 1 Kårstyrelsen är ett av Studentkåren i Skövdes (SiS) verkställande organ. Kårstyrelsen innehar 

ledningen av SiS verksamhet och beslutar i frågor som behandlas mellan Fullmäktigemöten. Kårstyrelsen 

består av posterna Kårordförande, Vice Kårordförande, Arbetsmarknadsordförande, Kassör, 

Introgeneral, Evenemangsordförande samt Sektionsordföranden.  

 

§2 Kårstyrelsen är ansvarig inför Fullmäktige (SiS stadga kap 5, § 4). 

Sammansättning 

§3 Kårstyrelsens ledamöter är:  består av posterna Kårordförande, Vice Kårordförande, 

Arbetsmarknadsordförande (ArmU-ordförande), Kassör, Introgeneral, Evenemangsordförande samt 

Sektionsordföranden. 

Förväntningar 

§4 Ledamot i Kårstyrelsen förväntas: 

- Förbereda sig inför Kårstyrelsens möten 

- Delta på Kårstyrelsens möten 

- Stödja Kårstyrelsen i dess arbete 

- Driva de projekt eller frågor som ledamoten tar på sig 

- Hålla Kårstyrelsen informerad om viktiga saker i det egna arbetet 

- Närvara under Fullmäktiges möten 

 Hålla sig uppdaterad kring aktiviteter under höstintroduktionen 

 

Ansvar 

§5 Kårstyrelsen har tillsammans ansvar för att: 

- Protokoll justeras och görs tillgängliga för SiS medlemmar och personal 

- Studenter informeras om vad SiS gör och står för 

- Fattade beslut genomförs och följs upp 

- Kontakten gentemot övriga organ i SiS hålls levande 

Åliggande 

§6 Det åligger Kårstyrelsen att utse studentrepresentanter i: 
 

- Högskolestyrelsen 

- Övriga nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper där studenter äger rätt till 
representation 
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Kapitel 2: Presidiet 

§1 Kårstyrelsens presidium består av Kårordförande, Vice Kårordförande och 

Arbetsmarknadsordförande. 

Förväntningar 

§2 Presidialer har alla förväntningar som anges i Kapitel 1 §4. 

Presidialer förväntas även: 

- Planera, samordna och utveckla SiS verksamhet 

- Marknadsföra SiS verksamhet främst gentemot studenter 

- Hålla god kontakt med samtliga ledamöter i Kårstyrelsen 

- Främja ett gott samarbete mellan Kårstyrelsens ledamöter 

- Hålla god kontakt med övriga förtroendevalda inom SiS inom sitt ansvarsområde 

- Skriftligen rapportera till Fullmäktiges ordinarie möten om sitt eget ansvarsområde 

- Sitta som studentrepresentant i de nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper där 

presidialen blivit tillsatt 

- Närvara på SiS kanslimöten personalmöten 

Ansvar 

§3 Presidiet har tillsammans ansvar för att: 

- SiS håller en god kontakt med politiker, myndigheter och högskoleledning 

- SiS håller en god kontakt med och representeras gentemot massmedia 

- SiS håller en god kontakt med övriga studentföreningar i Skövde 

- Det Studentpolitiska påverkansarbetet på nationell nivå utförs  

- Remisser besvaras i tid 

- Viktiga frågor för Studentkåren lyfts på kårstyrelsemöten 

- Kårstyrelsens ledamöter får ett intyg utfärdat som bevis på deras förtroendeuppdrag 

- Någon ur presidiet närvarar på Högskolans Strategirådsmöten 

- Terminsvis lägga upp en plan för hur SiS arbete ska synliggöras mot studenterna. 
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Kapitel 3: Kårordförande 
§ 1 Kårordförandes främsta ansvarsområde är: 

- Organisatoriska frågor 

- Medlemskap i SiS 

- Personalfrågor 

- Studentbostäder 

Förväntningar 

§2 Kårordförande har alla förväntningar som anges i Kapitel 1 § 4 samt Kapitel 2 § 2. 

Kårordförande förväntas även: 

- Leda Kårstyrelsens verksamhet 

- Vara Studentkårens främsta ansikte utåt 

- Hålla sig väl insatt i SiS ekonomi 

- Vara personalchef för SiS anställda 

- Planera och förbereda introduktionen tillsammans med Introgeneralen 

- Ansvara för att kallelse och föredragningslista skickas ut till Kårstyrelsen 

- Ansvara för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättas 

Representation 

§3 Kårordförande bör sitta som studentrepresentant i: 

- Högskolestyrelsen 

- Högskolans Fakultetsnämnd Fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde 

-  

- Disciplinnämnden 

- Strategiråd 

- Högskolans introstyrgrupp 

- Bostadsråd 

- Krisgrupp 

- IT-strategiråd 

- Campus- och Säkerhetsråd 

- Förvaltningsgrupp 

- Drivhusets styrelse 

Högskolans FakultetsnämndBefogenheter 

§4 Kårordförande ska: 

- Ha rätt att attestera inköp för Kårstyrelsens räkning 

- Ha fullmakt att teckna konto för SiS 
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- Vara en av SiS firmatecknare 

 

Kapitel 4: Vice Kårordförande 
§ 1 Vice Kårordförandes främsta ansvarsområde är: 

- Utbildningskvalitet 

- Förutsättningar för studier 

- Studentinflytande 

Förväntningar 

§2 Vice Kårordförande har alla förväntningar som anges i Kapitel 1 § 4 samt Kapitel 2 § 2. 

Vice Kårordförande förväntas även: 

- Träda in i Kårordförandes roll vid dennes bortfall 

- Ansvara för att SiS utbildningsbevakare träffas 

- Hjälpa SiS medlemmar med personliga ärenden gällande utbildningsfrågor 

- Sammankalla och samordna SiS utbildningsforum 

- Vara kontaktperson för frågor gällande arbetsmiljö, diskriminering och likabehandling 

Representation 

§3 Vice Kårordförande bör sitta som studentrepresentant i: 

- Fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde 

- Disciplinnämnden 

- Kursplankommittéerna då dessa inte fylls av sektionerna 

- Krisgruppen 

- Campus- och Säkerhetsråd 

-  

- Ledningsgrupp 

Befogenheter 

§4 Vice Kårordförande ska: 

- Ha rätt att attestera inköp för Kårstyrelsens räkning 

- Ha fullmakt att teckna konto för SiS 

- Vara en av SiS firmatecknare 
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Kapitel 5: Arbetsmarknadsordförande 
§ 1 ArbetsmarknadsordförandeArmU-ordförandes främsta ansvarsområde är: 

- Arbetsmarknadsfrågor 

- Arbetsmarknadskoppling i utbildning 

- Arbetsmarknadsdagen Framtid 

- Sponsring 

- Gästföreläsningar 

Förväntningar 

§2 ArmU-ordförande har alla förväntningar som anges i Kapitel 1 § 4 samt Kapitel 2 § 2. 

ArmU-ordförande förväntas även: 

- Samordna och leda Framtidsgruppens och Arbetsmarknadsutskottets (ArmU:s) verksamhet 

- Ansvara för och vara väl insatt i ArmU:s ekonomi 

- Sammankalla och samordna SiS arbetsmarknadsforum 

 Leda Sponsorskommitténs arbete 

Representation 

§3 ArmU-ordförande bör sitta som studentrepresentant i: 

- Alfa Stipendiet 

- Krisgrupp 

- Ledningsgrupp 

 Fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde 

Befogenheter 

§4 ArmU-ordförande ska: 

- Ha rätt att attestera inköp för Kårstyrelsens räkning 

- Ha fullmakt att teckna konto för SiS 

- Vara en av SiS firmatecknare 
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Kapitel 6: Kassör 
§ 1 Kassörens främsta ansvarsområde är: 

- SiS ekonomi 

 Avtal 

Förväntningar 

§2 Kassören har alla förväntningar som anges i Kapitel 1 § 4. 

Kassören förväntas även: 

- Hålla sig väl insatt i SiS ekonomi 

- Besvara frågor gällande SiS ekonomi 

 Lyfta förslag på budget för kommande verksamhetsår till Kårstyrelsen 

- Hålla regelbunden kontakt med både SiS ekonomiansvarig och övriga kassörer inom SiS 

Befogenheter 

§3 Kassören ska: 

- Ha rätt att attestera inköp för Kårstyrelsens räkning 

- Ha fullmakt att teckna konto för SiS  
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Kapitel 7: Introgeneral 
§ 1 Introgeneralens främsta ansvarsområde är: 

- Höstintroduktionen  

Förväntningar 

§2 Introgeneralen har alla förväntningar som anges i Kapitel 1 § 4. 

Introgeneralen förväntas även: 

- Sammankalla och samordna SiS introduktionsgrupp 

- Leda den största delen av planeringen av introduktionen 

- Hålla god kontakt med samtliga introduktionsansvariga för olika föreningar och organ 

- Fungera som projektledare under själva introduktionen 

- Hålla sig väl insatt i introduktionens ekonomi 

- Utvärdera höst- och vårintroduktionen 

- I samråd med Kårstyrelsens ledamöter samt kanslipersonal planera Kårstyrelsens och 

kanslipersonalens närvaro och aktiviteter under höstintroduktionen. 

Representation 

§3 Introgeneralen bör sitta som studentrepresentant i: 

- HS introduktionsgrupp 

- HS aktivitetsgrupp 

Befogenheter 

§4 Introgeneralen ska: 

- Ha rätt att attestera inköp för Kårstyrelsens räkning 

- Vara en av SiS firmatecknare 

Dessa befogenheter får bara användas till inköp respektive avtal gällande introduktionsarbete. 
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Kapitel 8: Evenemangsordförande 
§1 Evenemangsordförandes främsta ansvarsområde är: 

- SiS gemensamma evenemang 

Detta gäller inte de evenemang som faller på någon annan ledamot. 

Förväntningar 

§2 Evenemangsordförande har alla förväntningar som anges i Kapitel 1 § 4. 

Evenemangsordförande förväntas även: 

- Sammankalla och samordna SiS evenemangsgrupp 

- Leda den största delen av planeringen av SiS gemensamma evenemang 

- Hålla god kontakt med samtliga evenemangsansvariga för olika föreningar och organ 

- Hålla sig väl insatt i ekonomin rörande evenemang 

Befogenheter 

§3 Evenemangsordförande ska: 

- Ha rätt att attestera inköp för Kårstyrelsens räkning 

- Vara en av SiS firmatecknare 

Dessa befogenheter får bara användas till inköp respektive avtal gällande evenemangsarbete. 
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Kapitel 9: Sektionsordföranden 
§ 1 Sektionsordförandes främsta ansvarsområde är: 

- Sektionen 

Förväntningar 

§2 Sektionsordförande har alla förväntningar som anges i Kapitel 1 § 4. Sektionsordförande behöver 

dock inte närvara på Fullmäktiges möten utan gör så i mån av tid. 

Sektionsordförande förväntas även: 

- Vara sektionens främsta ansikte utåt 

- Hålla sig väl insatt i sektionens verksamhet 

- Kunna besvara Kårstyrelsens frågor om sektionens verksamhet 

- Kunna besvara Sektionsstyrelsens frågor om Kårstyrelsens verksamhet 

Befogenheter 

§3 Sektionsordförande ska: 

- Ha rätt att attestera inköp för Sektionsstyrelsens räkning 

- Vara en av SiS firmatecknare 

Dessa befogenheter får bara användas till inköp respektive avtal gällande sektionen. 

Åliggande 
§2 Det åligger Kårstyrelsen att utse studentrepresentanter i: 
 

 Högskolestyrelsen 

 Restaurangrådet 

 Mångfaldsgruppen 

 Internationaliseringsråd 

Kapitel 2: Kårordförande 

Ansvarsområde 

§ 1 Kårordförande ansvarar främst för de övergripande frågorna. 
 
§ 2 Kårordförande ansvarar förutom de övergripande frågorna för: organisatoriska frågor, medlemskap i 

Studentkåren, marknadsföring och personalfrågor. 
 

Uppgifter 

§ 3 Kårordförande ska: 
 

- Vara Studentkårens främsta ansikte utåt 

- Hålla god kontakt med andra föreningar inom studentlivet i Skövde samt alumniverksamhet 

- Hålla god kontakt med SiS medlemmar och tillse att de får löpande information om SiS 
verksamhet 

Formaterat: Avstånd Före:  0 pt,

efter:  10 pt, Radavstånd:  Flera 1,15 li,

Kontroll av enstaka rader, Automatiskt

mellanrum mellan asiatiska och latinska

tecken, Automatiskt mellanrum mellan

asiatiska tecken och siffertecken
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- Hålla regelbunden kontakt med SiS utskott, sektioner och fristående utskott 

- Arbeta med marknadsföring av Studentkårens verksamhet främst gentemot studenter 
  

- Ansvara för de organisatoriska och övergripande frågorna 

- Planera, samordna, utveckla och leda SiS verksamhet 

- Vara väl insatt i SiS ekonomi 

- Vara personalchef för SiS anställda 
  

- Hålla kontakt och förhandla med relevanta parter för studentbostäder 
  

- Ansvara för att introduktionsarbetet sker. Den stora delen av planeringen och genomförandet 
av introduktionen bör ligga på Introgeneralen, men Kårordförande har det yttersta ansvaret för 
att arbetet utförs 

  

- Att inom ansvarsområdet svara för att remisser besvaras 

- Att inom ansvarsområdet hålla god kontakt med och representera SiS gentemot massmedia 

- Inom ansvarsområdet hålla löpande kontakt med politiker, myndigheter och högskoleledningen 
  

- Ansvara för att det studentpolitiska påverkansarbetet på nationell nivå utförs 

- Stödja Kårstyrelsen i dess arbete 

- Vara förberedd inför Kårstyrelsens möten 
 

Kårstyrelsen 

§ 4 Kårordförande ska gentemot Kårstyrelsen: 
 

- Ansvara för att kallelse och föredragningslista skickas ut till Kårstyrelsen 

- Hålla god kontakt med samtliga ledamöter i Kårstyrelsen 

- Ansvara för att Kårstyrelsens interna arbete och kommunikation fungerar 

- Främja ett gott samarbete mellan Kårstyrelsens ledamöter 

- Ansvara för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättas 

- Närvara på styrelsemötena 

- Ansvara för att Kårstyrelsen årligen reviderar de styrdokument som skall revideras 

- Kontinuerligt rapportera om viktiga saker i sitt arbete 
 

Fullmäktige 

§ 5 Kårordförande ska gentemot Fullmäktige: 
 

- Närvara under Fullmäktiges möten 

- Skriftligt rapportera till Fullmäktige om Kårstyrelsens verksamhet och sitt eget ansvarsområde 

- Rapportering ska ske till vart och ett av Fullmäktiges ordinarie möten 

Representation 

§ 6 Kårordförande bör sitta som studentrepresentant i: 
 

- Högskolestyrelsen 

Formaterat: Avstånd Före:  2,05 pt

Formaterat: Liststycke, Avstånd Före:

 2,05 pt, Radavstånd:  enkelt,

Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 

0,63 cm + Indrag vid:  1,27 cm

Formaterat: Teckensnitt:(Standard)

Calibri, 10 pt, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Liststycke, Avstånd Före:

 2,05 pt, Radavstånd:  enkelt,

Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 

0,63 cm + Indrag vid:  1,27 cm

Formaterat: Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Teckensnitt:(Standard)

Calibri, 10 pt, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Liststycke, Radavstånd: 

enkelt, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad

vid:  0,63 cm + Indrag vid:  1,27 cm

Formaterat: Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Teckensnitt:(Standard)

Calibri, 10 pt, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Liststycke, Radavstånd: 

enkelt, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad

vid:  0,63 cm + Indrag vid:  1,27 cm,

Tabbstopp:  1,45 cm, Till vänster

Formaterat: Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Teckensnitt:(Standard)

Calibri, 10 pt, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Liststycke, Avstånd Före:

 1,9 pt, Radavstånd:  enkelt, Punktlista

+ Nivå: 1 + Justerad vid:  0,63 cm +

Indrag vid:  1,27 cm, Tabbstopp:  1,45

cm, Till vänster
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- Disciplinnämnden 

- Ledningsgruppen 

- Strategiråd 

- Högskolans introstyrgrupp 

- Bostadsråd 

- Krisgrupp 

- IT-strategiråd 

- Campus- och Säkerhetsråd 

- Förvaltningsgrupp 

- Övriga nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper där Kårordförande blivit tillsatt 
 

Befogenheter 

§ 7 Kårordförande har rätt att attestera inköp för kårstyrelsens räkning. 
 

Fullmakt att teckna konto 

§ 8 Kårordförande skall ha fullmakt att teckna konto för SiS. 
 

Teckning av firma 

§ 9 Kårordförande skall vara en av SiS firmatecknare. 
 

Kapitel 3: Vice Kårordförande 

Ansvarsområde 

§ 1 Vice Kårordförande ansvarar främst för att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningar samt 
förutsättningar för studier vid Högskolan i Skövde (HS). 
 
§ 2 Vice Kårordförande ansvarar för utbildning och kontakt med SiS utbildningsutskott. Till detta hör: 
 

- Kvalitetssäkring av utbildningar på HS 

- Studentinflytande 

- Doktorandkommittén 
 

Uppgifter 

§ 3 Vice Kårordförande ska 
 

- Träda in i Kårordförandes roll vid dennes bortfall 
 

 

- Ansvara för att SiS utbildningsbevakare träffas kontinuerligt och då behov i övrigt uppstår 

- Hjälpa studenter med personliga ärenden gällande utbildningsområdet 
 

- Hålla god kontakt med sektioner och utskott rörande utbildningsfrågor 

- Sammankalla och samordna SiS Utbildningforum 
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- Hålla god kontakt med och vara doktorandkommitténs kontaktperson inom Kårstyrelsen 
 

- Att inom ansvarsområdet hålla löpande kontakt med politiker, myndigheter och 

högskoleledning 

- Att inom ansvarsområdet svara för att remisser besvaras 

- Att inom ansvarsområdet hålla god kontakt med och representera SiS gentemot massmedia 
 

- Stödja Kårstyrelsen i dess arbete 
 

- Vara kontaktperson för frågor rörande arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling och andra 
studiemiljörelaterade frågor 

- Vara förberedd inför Kårstyrelsens möten 

Kårstyrelsen 

§ 4 Vice Kårordförande ska gentemot Kårstyrelsen: 
 

- Hålla god kontakt med samtliga ledamöter i Kårstyrelsen 

- Närvara på styrelsemötena 

- Kontinuerligt rapportera om viktiga saker i sitt arbete 
 

Fullmäktige 

§ 5 Vice Kårordförande ska gentemot Fullmäktige: 
 

- Närvara under Fullmäktiges möten 

- Skriftligt rapportera till Fullmäktige om Kårstyrelsens verksamhet och sitt eget ansvarsområde 

- Rapportering ska ske till vart och ett av Fullmäktiges ordinarie möten 
 

 

Representation 

§ 6 Vice Kårordförande bör sitta som studentrepresentant i: 
 

- Fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde 

- Disciplinnämnden 

- Kursplanekommittéerna då dessa inte fylls av sektionerna 

- Krisgrupp 

- Ledningsgrupp 

- Övriga nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper där Vice Kårordförande blivit tillsatt 
 

Befogenheter 

§ 7 Vice Kårordförande har rätt att attestera inköp för kårstyrelsens räkning. 
 

Fullmakt att teckna konto 

§ 8 Vice Kårordförande skall ha fullmakt att teckna konto för SiS. 
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Teckning av firma 

§ 9 Vice Kårordförande skall vara en av SiS firmatecknare. 
 

Kapitel 4: Arbetsmarknadsordförande (ArmU-ordförande) 

Ansvarsområde 

§ 1 ArmU-ordförande ansvarar främst för att bevaka och medverka i utvecklingen av 
arbetsmarknadskoppling till högskolans utbildningar samt sponsring. 
 
 
 
§ 2 Till ansvarsområdet hör bland annat: 
 

- Arbetsmarknadsdagen Framtid 

- Arbetsmarknadsdagar 

- Söka-jobb-aktiviteter 

- Gästföreläsningar 
 

Uppgifter 
§ 3 ArmU-ordförande ska: 
 

- Planera, samordna och leda Framtidsgruppens och Arbetsmarknadsutskottets (ArmU) 
verksamhet 

- Ansvara för och vara väl insatt i ArmU:s ekonomi 

- Vara arbetsledare för utskottets ledamöter 

- Sammankalla SiS forum för arbetsmarknadsfrågor 

- Samordna SiS forum för arbetsmarknadsfrågor 
 

 

- Leda Sponsorskommitténs arbete 

- Ansvara för Studentkårens sponsoravtal 
 

 

- Hålla god kontakt med SiS medlemmar och tillse att de får löpande information om ArmU:s 

verksamhet 

- Hålla god kontakt med andra delar av Studentkåren samt andra föreningar inom studentlivet i 

anknytning till arbetsmarknadsrelaterade frågor 

- Främja god kontakt mellan studenterna och HS 
 

 

- Samarbeta med andra personer med liknande uppgifter i Sverige 
 

 

- Att inom ansvarsområdet hålla löpande kontakt med politiker, myndigheter och 

högskoleledningen 

- Att inom ansvarsområdet hålla god kontakt med och representera SiS gentemot massmedia 

- Främja god kontakt mellan HiS studenter och det lokala näringslivet 
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- Stödja Kårstyrelsen i dess arbete 

- Vara förberedd inför Kårstyrelsens möten 

Kårstyrelsen 

§ 4 ArmU-ordförande ska gentemot Kårstyrelsen: 
 

- Ansvara för ArmU:s, Framtidsgruppens och Sponsorskommitténs rapportering 

- Hålla god kontakt med samtliga ledamöter i Kårstyrelsen 

- Samordna utskottets och kommitténs uppgifter med övriga ledamöter i Kårstyrelsen 

- Närvara på styrelsemötena 

Fullmäktige 

§ 5 ArmU-ordförande ska gentemot Fullmäktige: 
 

- Närvara under Fullmäktiges möten 

- Skriftligt rapportera till Fullmäktige om Kårstyrelsens verksamhet och sitt eget ansvarsområde 

- Rapportering ska ske till vart och ett av Fullmäktiges ordinarie möten 

Representation 

§ 6 ArmU-ordförande bör sitta som studentrepresentant i: 
 

- Alfa Stipendiet 

- Drivhusets styrelse 

- Krisgrupp 

- Ledningsgrupp 

- Övriga nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper där ArmU-ordförande blivit tillsatt 
 

Befogenheter 

§ 7 ArmU-ordförande har rätt att attestera inköp för kårstyrelsens räkning. 
 

Fullmakt att teckna konto 

§ 8 ArmU-ordförande skall ha fullmakt att teckna konto för SiS. 
 

Teckning av firma 

§ 9 ArmU-ordförande skall vara en av SiS firmatecknare. 

Kapitel 5: Evenemangsordförande 

Ansvarsområde 

§ 1 Evenemangsordförande ska främst arbeta med planering utav SiS evenemang 

Uppgifter 

§2 Evenemangsordförande ska: 
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- Sammankalla och samordna SiS evenemangsgrupp 

- Leda planeringen av SiS evenemang 

- Stödja Kårstyrelsen i dess arbete 
 

Kårstyrelsen 

§ 3 Evenemangsordförande ska gentemot Kårstyrelsen: 
 

- Hålla god kontakt med samtliga i Kårstyrelsen 

- Närvara på Kårstyrelsens möten 

- Vara förberedd inför Kårstyrelsens möten 

Fullmäktige 

§ 4 Evenemangsordförande ska gentemot Fullmäktige: 

 

- Närvara på Fullmäktiges möten 
 

Representation 

§ 5 Representera studenterna i nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper där 

Evenemangsordförande blivit tillsatt. 

Kapitel 7: Introgeneral 

Ansvarsområde 

§ 1 Introgeneral ska främst arbeta med planering utav höst- och vårintroduktionen. 
 

Uppgifter 

§ 2 Introgeneral ska: 
 

- Sammankalla och samordna SiS introduktionsgrupp 

- Leda den största delen utav planeringen av introduktionen, med hjälp från Kårordförande 

- Stödja Kårstyrelsen i dess arbete 
 

Kårstyrelsen 

§ 3 Introgeneral ska gentemot Kårstyrelsen: 
 

- Hålla god kontakt med samtliga i Kårstyrelsen 

- Närvara på Kårstyrelsens möten 

- Rapportera om det löpande arbetet 

- Vara förberedd inför Kårstyrelsens möten 

 

Fullmäktige 

§ 4 Introgeneral ska gentemot Fullmäktige: 
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- Närvara på Fullmäktiges möten 

 

Representation 

§ 5 Introgeneral bör sitta som studentrepresentant i: 
 

- HS introduktionsgrupp 

- Övriga nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper Introgeneral blivit tillsatt 

Befogenheter 

§6  Introgeneral har rätt att attestera inköp för kårstyrelsens räkning. Detta får enbart gälla inköp till 

introduktionsarbetet. 

Teckning av firma 

§ 9 Introgeneral kan utses till en av SiS firmatecknare. Detta får enbart gälla avtal gällande 
introduktionsarbetet. 

Kapitel 8: Kassör 

Ansvarsområde 

§ 1 Kassören ansvarar för SiS ekonomi och avtal. 
 

Uppgifter 

§ 3 Kassören ska: 
 

- Vara väl insatt i SiS ekonomi 

- Ansvara för upprättandet av SiS budget för kommande verksamhetsår 
- Hålla regelbunden kontakt med SiS ekonomiansvarige samt övriga kassörer inom SiS 
- Stödja Kårstyrelsen i dess arbete 

Kårstyrelsen 

§ 4 Kassören ska gentemot Kårstyrelsen: 
 

- Hålla god kontakt med samtliga i Kårstyrelsen 

- Närvara på Kårstyrelsens möten 

- Vara förberedd inför Kårstyrelsens möten 

Fullmäktige 

§ 5 Kassören ska gentemot Fullmäktige: 
 

- Närvara på Fullmäktiges möten 
 

Representation 

§ 6 Representera studenterna i nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper där Kassör blivit 
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tillsatt. 
 

Fullmakt att teckna konto 

§ 7 Kassören ska ha fullmakt att teckna konto för SiS 

Kapitel 9: Sektionsordförande 

Uppgifter 

§1 Sektionsordförande ska representera den egna sektionen. 

Kårstyrelsen 

§ 2 Sektionsordförande ska gentemot Kårstyrelsen: 

- Hålla god kontakt med samtliga i Kårstyrelsen 

- Närvara på Kårstyrelsens möten 

- Vara förberedd inför Kårstyrelsens möten 

Representation 

§3 Representera studenterna i nämnder, kommittéer, styrelser och arbetsgrupper som 

sektionsordförande har blivit tillsatt i. 

 


