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Arbetsbeskrivning för studentrepresentanter
Bakgrund
För att en studentrepresentant ska veta vad hens uppdrag innebär, innan studentrepresentanten åtar
sig det, beslutade Göta studentkår att ta fram en arbetsbeskrivning som gäller generellt för
studentrepresentanter som tillsätts av Göta studentkår. Det betyder att arbetsbeskrivningen för
studentrepresentanter är en generell arbetsbeskrivning som kan regleras av ytterligare policys och
styrdokument för Göta studentkårs sektioner. Alla studentrepresentanter inom Göta studentkårs
verksamhetsområde ska följa de regleringar som fastslås i det här dokumentet.
Studentrepresentant
För att vara studentrepresentant ska personen vara medlem i Göta studentkår. Den som är utsedd till
1
studentrepresentant ska utefter Göta studentkårs stadgar, åsiktsdokument, vision och värdegrund
representera studenterna i det organ, eller motsvarande, där studentrepresentanten har en post.
Studentrepresentanten är således ett ombud för studenter på program, institution eller fakultet,
beroende på vilket organ hen sitter i. En studentrepresentant tillför studentperspektivet i de frågor som
2
tas upp i dessa organ. En studentrepresentant uppmuntras inte att medla mellan universitet/lärare
och studenter, eller studenter emellan. Sådana frågor ska primärt drivas av sektionen och dess
styrelse. Försätts studentrepresentanten i en situation där hen ska medla, ska studentrepresentanten
3
kontakta det presidium som studentrepresentanten svarar för, för att presidiet ska gå in och medla i
studentrepresentantens ställe. Till förfogande har studentrepresentanten tidigare nämnda
4
5
styrdokument och regler, kårpresidiet och presidiet på sektionen studentrepresentanten tillhör.

1

Göta Studentkår. Åsiktsdokument. Hämtad 2015-05-11 från http://www.gotastudentkar.se/node/748.
Göta Studentkår. Värdegrund. Hämtad 2015-05-11 från http://www.gotastudentkar.se/node/747
2
I dokumentet innebär medla att studentrepresentanten förväntas medla, förhandla utifrån ett neutralt
perspektiv, mellan två parter i förhandling. Medla innefattar inte att delta på möten med organet
studentrepresentanten är vald till och där lyfta studentperspektivet.
3
Sektionspresidiet består av sektionsordförande och vice sektionsordförande.
4
Kårpresidiet består av kårordförande och vice kårordförande.
5
Se www.gotastudentkar.se för kontaktuppgifter till respektive presidium.
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Studentrepresentantens uppgifter omfattas, men begränsas inte, av att
▪ närvara på och delta i de möten som hen blir kallad till
▪ vid frånvaro meddela mötets sammankallande samt Göta studentkårs eller sektionens
ordförande eller vice ordförande eller studentgruppen hen är utsedd av snarast möjligt
▪ återrapportera vad som sagts under mötet till Göta studentkårs eller sektionens ordförande
7
eller vice ordförande eller studentgruppen hen är utsedd av, antingen skriftligt via hemsidan ,
muntligt eller via e-post
▪ läsa och vara införstådd i handlingar och dagordningen som tillhör mötet
▪ närvara på och delta i minst en studentrepresentantutbildning per läsår, om studenten läser på
kandidat- eller Masternivå, eller regelbundet närvara vid doktorandråds- eller
doktorandgruppmöten om studentrepresentanten är forskarstuderande
Studentrepresentanten har rätt att
▪ närvara och yttra dig under möten
▪ vid beslutande organ få rösta
Göta studentkår ska
▪ tillhandahålla studentrepresentantsutbildningar
▪ genom sektionens ordförande, vice ordförande och styrelse bidra med stöd
▪ genom Göta studentkårs ordförande, vice ordförande och styrelse bidra med stöd

6

Specificerade uppgifter om hur studentrepresentantuppdraget ser ut, regleras i beskrivningen av
respektive uppgift som finns tillgängliga hos sektionen studentrepresentanten tillhör.
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www.gotastudentkar.se
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