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Ärende
Bakgrund

Under förra årets verksamhetsår användes en ny struktur i styrelsen
över hur ledamöterna skulle arbete med specifika ansvarsområden.
Eftersom en ny struktur antagits så har vi mycket att lära oss hur vi ska
arbete. Dessa arbetsordningar är en åtgärd för att göra strukturen
bättre och att underlätta arbetet för kårstyrelsen.

Arbetsordningarna
Ledamot med ansvar för FestMästeriet Borlänge & Falun
Beskrivning av uppdraget
Ledamot med ansvar för FestMästeriet Borlänge & Falun innebär att man är den
i kårstyrelsen som har mest koll FestMästeriet i respektive stad, detta innebär
även att man jobbar nära med Vice Ordförande som är det ansvariga presidiet.
Man fungerar som länken mellan Vice Ordförande/kårstyrelsen och
verksamheten, det vill säga FestMästeriet. Relevant utbildning och annat som
krävs för att du ska känna dig trygg i uppdraget kommer ges, exempelvis så
kommer utbildningen Ansvarsfull alkoholservering erbjudas.
Det är meriterande om man har erfarenhet från FestMästeriet sedan tidigare och
har insikt i hur verksamheten fungerar, extra meriterande är det om man har
haft en Mästarroll.
Ansvar
Detta är ett förtroendeuppdrag inom Dalarnas Studentkår som du blivit vald till
utifrån att du själv sökt eller blivit nominerad då personer i din närhet har en tro
att du kan vara med och förbättra och göra Dalarnas Studentkår ännu bättre. Du
har även godkänt nomineringen och tackat ja till att sitta med i styrelsen.
Utifrån dessa aspekter förväntas att ett ansvar tas för dels styrelsearbetet
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generellt men även det som förväntas genom att sitta som ledamot med ansvar
för FestMästeriet Borlänge & Falun.
Ledamot med ansvar för FestMästeriet Borlänge & Falun har ett extra ansvar
för FestMästeriets organisation rent strategiskt och operativt. Det strategiska
kan exempelvis innebär planering av rekrytering, evenemang eller
organisatoriska ändringar. Det operativa kan innebära att man vid behov jobbar
som serveringsansvarig, sammankallar möten för att ge några exempel på vad
rollen innebär.
Huvuduppgifter
De strategiska huvuduppgifterna är att:
• Vara Vice Ordförande behjälplig i arbetet med rekrytering,
evenemangsplanerig och inköp av nya artiklar i sortimentet.
• Vara Platschefen behjälplig i vad som behövs köpas in och vad som behövs
fixas i fastigheten.
De operativa huvuduppgifterna är att:
• Fungera som “Ordförande” i aktuell stad.
• Kunna vara serveringsansvarig vid behov.
• Kunna arbeta vid evenemang vid behov.
• Vara sammankallande till de möten som ska genomföras för FestMästeriet
• Mästerimöte (En gång i månaden)
• Mästarmöte (Var tredje vecka)
• Eventutskottet (En gång i månaden)
• Rapportera till kårstyrelsen vad som gjorts sen sist.
Utöver detta ska man vara en god representant för Dalarnas Studentkår och
FestMästeriet.
Mandat
Alla stora beslut som påverkar Dalarnas Studentkår ekonomiskt eller
varumärkesmässigt måste tas genom presidiet och/eller kårstyrelsen. Däremot
har ni fullt förtroende av presidiet för att genomföra evenemang, aktiviteter eller
saker så som nya rutiner till exempel. Vi är inte rädda för att pröva nya saker, vi
måste pröva för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Ledamot med ansvar för IntroMästeriet Borlänge & Falun
Beskrivning av uppdraget
Ledamot med ansvar för IntroMästeriet Borlänge & Falun innebär att man är
den i kårstyrelsen som har mest koll IntroMästeriet i respektive stad, detta
innebär även att man jobbar nära med Vice Ordförande som är det ansvariga
presidiet. Man fungerar som länken mellan Vice Ordförande/kårstyrelsen och
verksamheten, det vill säga IntroMästeriet. Relevant utbildning och annat som
krävs för att du ska känna dig trygg i uppdraget kommer ges.
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Det är meriterande om man har erfarenhet från IntroMästeriet sedan tidigare
och har insikt i hur verksamheten fungerar, extra meriterande är det om man
själv varit IntroMästare/blivit vald till IntroMästare.
Ansvar
Detta är ett förtroendeuppdrag inom Dalarnas Studentkår som du blivit vald till
utifrån att du själv sökt eller blivit nominerad då personer i din närhet har en tro
att du kan vara med och förbättra och göra Dalarnas Studentkår ännu bättre. Du
har även godkänt nomineringen och tackat ja till att sitta med i styrelsen.
Utifrån dessa aspekter förväntas att ett ansvar tas för dels styrelsearbetet
generellt men även det som förväntas genom att sitta som ledamot med ansvar
för IntroMästeriet Borlänge & Falun.
Ledamot med ansvar för IntroMästeriet Borlänge & Falun har ett extra ansvar
för FestMästeriets organisation rent strategiskt och operativt. Det strategiska
kan exempelvis innebär planering av rekrytering, evenemang eller
organisatoriska ändringar. Det operativa kan innebära att man vid behov jobbar
som i samband med aktiviteter eller evenemang som anordnas av IntroMästeiet,
sammankallar möten, fungerar som ett bollplank för IntroMästeriet för att ge
några exempel på vad rollen innebär.
Huvuduppgifter
De strategiska huvuduppgifterna är att:
• Vara Vice Ordförande behjälplig i arbetet med rekrytering,
evenemangsplanerig och hur man kan utveckla IntroMästeriet.
• Vara IntroMästarna behjälplig i arbetet med rekrytering och
evenemangsplanering.
De operativa huvuduppgifterna är att:
• Fungera som “Ordförande” för IntroMästeriet i aktuell stad.
• Kunna arbeta vid evenemang när behov finns.
• Vara sammankallande till de möten som ska genomföras för FestMästeriet
• Mästarmöte (En gång i månaden)
• Eventutskottet (En gång i månaden)
• Rapportera till kårstyrelsen vad som gjorts sen sist.
Utöver detta ska man vara en god representant för Dalarnas Studentkår och
IntroMästeriet.

Ledamot med ansvar för SportMästeriet Borlänge & Falun
Beskrivning av uppdraget
Ledamot med ansvar för SportMästeriet Borlänge & Falun innebär att man är
den i kårstyrelsen som har mest koll SportMästeriet i respektive stad, detta
innebär även att man jobbar nära med Vice Ordförande som är det ansvariga
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presidiet. Man fungerar som länken mellan Vice Ordförande/kårstyrelsen och
verksamheten, det vill säga SportMästeriet. Relevant utbildning och annat som
krävs för att du ska känna dig trygg i uppdraget kommer ges.
Det är meriterande om man har erfarenhet från SportMästeriet sedan tidigare
och har insikt i hur verksamheten fungerar, extra meriterande är det om man
har haft en Mästarroll.
Ansvar
Detta är ett förtroendeuppdrag inom Dalarnas Studentkår som du blivit vald till
utifrån att du själv sökt eller blivit nominerad då personer i din närhet har en tro
att du kan vara med och förbättra och göra Dalarnas Studentkår ännu bättre. Du
har även godkänt nomineringen och tackat ja till att sitta med i styrelsen.
Utifrån dessa aspekter förväntas att ett ansvar tas för dels styrelsearbetet
generellt men även det som förväntas genom att sitta som ledamot med ansvar
för SportMästeriet Borlänge & Falun.
Ledamot med ansvar för SportMästeriet Borlänge & Falun har ett extra ansvar
för SportMästeriets organisation rent strategiskt och operativt. Det strategiska
kan exempelvis innebär planering av rekrytering, evenemang eller
organisatoriska ändringar. Det operativa kan innebära att man vid behov jobbar
som i samband med aktiviteter eller evenemang som anordnas av SportMästeriet
och sammankallar möten.
Huvuduppgifter
De strategiska huvuduppgifterna är att:
• Vara Vice Ordförande behjälplig i arbetet med rekrytering,
evenemangsplanerig och hur man kan utveckla IntroMästeriet.
• Vara IntroMästarna behjälplig i arbetet med rekrytering och
evenemangsplanering.
De operativa huvuduppgifterna är att:
• Fungera som “Ordförande” för SportMästeriet i aktuell stad.
• Kunna arbeta vid evenemang när behov finns.
• Vara sammankallande till de möten som ska genomföras för FestMästeriet
• Mästerimöte (En gång i månaden)
• Eventutskottet (En gång i månaden)
• Rapportera till kårstyrelsen vad som gjorts sen sist.
Utöver detta ska man vara en god representant för Dalarnas Studentkår och
SportMästeriet.

Övrigt
Som det framgår av de operativa huvuduppgifterna är det samtliga ledamöters
ansvar att sammankalla till Eventutskottet. Här får berörda ledamöter ta ett
gemensamt ansvar att upprätta en lista om vem som sammankallar när.
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Ledamot med ansvar för utbildningsbevakning Borlänge,
Falun & Mediehuset
Beskrivning av uppdraget
Ledamot med ansvar för utbildningsbevakning i Borlänge och Falun innebär att
man är den personen som har mest kolla på utbildningsbevakning i respektive
stad, detta innebär även att man jobbar nära med Ordförande som är det
ansvariga presidiet. Tanken är att ledamoten ska kunna var behjälplig
Ordförande och kunna gå på möten eller hjälpa till med andra uppgifter.
Mediterat är om man tidigare varit med i nämnder vid högskolan eller annat
ideellt engagemang i tillexempel elevråd, men detta är inget krav. Information
och utbildning kommer ges till personerna med detta uppdrag.
Ansvar
Detta är ett förtroendeuppdrag inom Dalarnas Studentkår som du blivit vald till
utifrån att du själv sökt eller blivit nominerad då personer i din närhet har en tro
att du kan vara med och förbättra och göra Dalarnas Studentkår ännu bättre. Du
har även godkänt nomineringen och tackat ja till att sitta med i styrelsen.
Utifrån dessa aspekter förväntas att ett ansvar tas för dels styrelsearbetet
generellt men även det som förväntas genom att sitta som ledamot med ansvar
för utbildningsbevakning Borlänge & Falun.
Huvuduppgifter
De strategiska huvuduppgifterna är att:
-

Vara Ordförande behjälplig i arbetet med utbildningsbevakning vid
Högskolan Dalarna

-

Vara studentombudet

De operativa huvuduppgifterna är att:
-

Kunna medverka på möten gällande respektive campus så som lokalmöten
och utbildningsmöten.

-

Kunna vara med på utbildningsutskottet en gång i månaden.

Mandat
Som ledamot med ansvar för utbildningsbevakning i Borlänge och Falun så för
man studenternas talan i dem sammanhang man är med. Detta är en viktig roll i
styrelsen och för att Högskolan Dalarna ska hålla en hög utbildningsnivå.
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Ledamot med ansvar för kommunikation
Beskrivning av uppdraget
Ledamot med ansvar för kommunikation är en eller flera personer som hav
ansvar för kommunikationen utåt. Det kommer var en ledamot med
huvudansvar för kommunikation och sedan eventuellt andra att jobba med
huvudansvariga. Att vara ledamot med ansvar för kommunikation är ett viktigt
uppdrag och man har nära kontakt med ordförande, vice ordförande men också
kommunikatörerna i mästerierna. Du/ni ska vara behjälpliga i utformandet av
utskick och förvalta Dalarnas Studentkårs varumärke.
Mediterat är om du/ni tidigare har jobbar med kommunikation, marknadsföring
eller grafisk design eller om du vill lära dig mer inom dessa områden.
Ansvar
Detta är ett förtroendeuppdrag inom Dalarnas Studentkår som du blivit vald till
utifrån att du själv sökt eller blivit nominerad då personer i din närhet har en tro
att du kan vara med och förbättra och göra Dalarnas Studentkår ännu bättre. Du
har även godkänt nomineringen och tackat ja till att sitta med i styrelsen.
Utifrån dessa aspekter förväntas att ett ansvar tas för dels styrelsearbetet
generellt men även det som förväntas genom att sitta som ledamot med ansvar
för kommunikation.
Huvuduppgifter
De strategiska huvuduppgifterna är:
-

Ta hand om och stärka Dalarnas Studentkårs varumärke.
Jobba för en enhetlig kommunikation i hela organisationen.

De operativa huvuduppgifterna är:
-

Vara med i uppstarten av ett kommunikationsutskott.
Vara sammankallande för kommunikationsutskottet.
Göra grafiska designer till hela organisationen.
Vara ett stöd till kommunikatörerna i mästerierna.

Mandat
Som ledamot med ansvar för kommunikation är man sammankallande i
kommunikationsutskottet och har där med mandat att bestämma vad som ska
tas upp och diskuteras på mötena. Rollen för med sig mycket ansvar och presidiet
kommer ha mycket förtroende för att personen är självgående och driven.
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Ledamot med ansvar för internationella studenter
Beskrivning av uppdraget
Ledamot med ansvar för internationella studenter är en ny position i
kårstyrelsen, men uppdraget handlar om att man i styrelsen ska vara rösten för
dem internationella studenterna vid Högskolan Dalarna. Uppdragets ide kom
ifrån att vi ska integrera våra nationella studenter med våra internationella
studenter mer och hitta på aktiviteter tillsammans.
Ansvar
Detta är ett förtroendeuppdrag inom Dalarnas Studentkår som du blivit vald till
utifrån att du själv sökt eller blivit nominerad då personer i din närhet har en tro
att du kan vara med och förbättra och göra Dalarnas Studentkår ännu bättre. Du
har även godkänt nomineringen och tackat ja till att sitta med i styrelsen.
Utifrån dessa aspekter förväntas att ett ansvar tas för dels styrelsearbetet
generellt men även det som förväntas genom att sitta som ledamot med ansvar
för internationella studenter.
Huvuduppgifter
De strategiska huvuduppgifterna är:

- Bevaka de internationella studenternas intressen.
- vara presidiet behjälplig i frågor kring och om internationella studenter.
- Försöka få ökat deltagande bland internationella studenter.
De operativa huvuduppgifterna är:

- Vara aktiv i planerandet av aktiviteter för internationella studenter.
- Kunna hoppa in eller vara med på möten kring internationalisering av
Högskolan Dalarna.

- Vara med och utforma uppdraget då det är nytt i kårstyrelsen.
Mandat
Som ledamot med ansvar för internationella studenter har du ett ganska stort
mandat. Då uppdraget är nytt för läsåret 19/20 så kommer du vara med och
forma hur uppdraget ser ut och vad vi i framtiden ska satsa på.

Beslut

Presidiet föreslår kårstyrelsen
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Att fastställa arbetsordningarna enligt förslag
Att utse XX till ledamot med ansvar för FestMästeriet Borlänge för
mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för FestMästeriet Falun för
mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för IntroMästeriet Borlänge för
mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för IntroMästeriet Falun för
mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för SportMästeriet Borlänge för
mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för SportMästeriet Falun för
mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för Utbildningsbevakning Borlänge
för mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för Utbildningsbevakning Falun för
mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för Utbildningsbevakning
Mediehuset för mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för kommunikation för
mandatperioden 190701 – 200630
Att utse XX till ledamot med ansvar för internationella studenter för
mandatperioden 190701 – 200630
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