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Syfte
Göta studentkår representerar fem fakulteter genom sina sektioner. Varje sektion har en
styrelse där det finns en sektionsordförande. Sektionsstyrelseledamöter har olika
ansvarsområden för att tillsammans driva sektionens verksamhet framåt och skapa en
bättre studietid för sektionens studenter.

Övergripande ansvar
Sektionsstyrelseledamöter ska delta på sektionsstyrelsemöten där val, beslut och
diskussioner rörande sektionen sker. Sektionsstyrelseledamot ska efter tid och förmåga
delta i sektionens verksamhet i form av att hålla i informationsbord, kårpresentationer och
andra evenemang.

Ansvar för kommunikation
Göta studentkår arbetar för att uppnå en transparens och att informera medlemmar om
det arbete studentkåren gör. Vårt kommunikationsarbete är också en viktig del i
medlemsrekryteringen, och syftar till att ge presumtiva och befintliga medlemmar en
positiv bild av Göta studentkår och vår verksamhet.
Som ansvarig för kommunikationen krävs att du är lyhörd och engagerad på
sektionsstyrelsemöten för att kunna avgöra vad av det som behandlas som kan vara av
intresse för övriga studenter på sektionen. Du har nära kontakt med sektionsordföranden
för att hålla dig uppdaterad om vilka frågor som studentkåren arbetar med för tillfället. Du
kommunicerar också regelbundet med studentrepresentanter i viktiga organ på fakulteten
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och följer deras arbete. Du har koll på sektionsföreningarna och deras kalendarier för att
kunna uppmärksamma events som riktar sig till studenterna på din sektion.

Uppgifter rörande kommunikation
>

Delta i Göta studentkårs kommunikationsråd

>

Hålla hemsida och sociala medier uppdaterade

>

Tillsammans med sektionsordförande skriva veckorapporter rörande sektionens
arbete

>

Skriva artiklar och info-texter till Göta studentkårs informationsblad Skitviktigt

Organisation och befogenheter
Sektionsstyrelseledamot är förtroendevald av Göta studentkårs fullmäktige/kårstyrelse.
Sektionsstyrelseledamot har befogenhet att tillsammans med sektionsstyrelse styra över
sektionens verksamhet.
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