Olika poster i ett råd
Här är exempel på olika poster i student- och doktorandråd.
Ordförande
Ordföranden har det övergripande ansvaret för att studentrådet är aktivt och flyter på
som det ska. Det kan innebära att vara kontaktperson till studentkåren, att kalla till
möten, att sätta ihop en dagordning till möten samt att ordna möteslokalen.
Vice ordförande
Vice ordförande fungerar som stöd åt ordförande. Vice ordförande träder in i ordförandes ställe och tar över dennas roll när hen inte är närvarande eller har tid att åta
sig alla sina uppgifter.
Kassör
Kassören har det övergripande ansvaret för ekonomin vilket bland annat innebär att
hen ansöker om verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag från studentkåren. Det är
också brukligt att kassören köper in mötesfika och håller koll på alla utgifter genom att
dokumentera dessa.
Sekreterare
Sekreteraren för anteckningar vid mötet och skriver protokoll. Hen ser till att
information kring protokoll och viktiga händelser finns tillgängligt för studentkåren
och för studenterna.
Studiemiljöombud
Studiemiljöombudet är studenternas ombud i arbetsmiljöarbetet på institutionen. Hen
deltar bland annat i institutionens skyddsronder och i studentkårens studiemiljönätverk.
Jämlikhetsombud
Jämlikhetsombudets uppgift är att lyfta frågor, problem och förslag som har med
jämlikhet, jämställdhet och likabehandling att göra. Ombudet deltar även i studentkårens jämlikhetsnätverk.
Studentrepresentant i institutionsstyrelsen (IS)
Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas
beslut om kurser, budget och mycket annat. Här sitter prefekten, studierektor och
andra anställda på institutionen. Posten som studentrepresentant är arvoderad och val
till denna post måste meddelas till kåren för ett särskilt presidiebeslut.
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Representant i fakultetsrådet
Varje studentråd bör utse en representant till fakultetsrådet som kan närvara vid dessa
möten och rapportera tillbaka till studentrådet vad som har sagts. Det är också genom
fakultetsråden som studentrepresentanter till fakulteternas fakultetsnämnder (det
högsta beslutande organet på fakulteten) och dess utskott samt beredningar
nomineras.
Representant i övriga råd och arbetsgrupper
På institutionerna finns det ofta olika lokala råd och grupper som student- eller
doktorandrådet kan utse representanter till.
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