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Valberedningens uppdragsprofil för SFS Verksamhetsrevisorer
2019/2020
Beskrivning av uppdraget
Sveriges
Förenade
Studentkårer
(SFS)
är
en
medlemsburen
påverkansorganisation som driver studenters frågor gentemot makthavare och
andra nationella aktörer.
SFS verksamhetsrevisorer har till uppdrag att granska SFS förvaltning och
verksamhet. Arbetet utförs till exempel genom deltagande på SFS
styrelsemöten, samt genom att följa och granska verksamheten i övrigt. Efter
verksamhetsårets slut ska revisorerna skriva en revisionsberättelse och föreslå
för fullmäktige huruvida avgående förtroendevalda ska beviljas ansvarsfrihet
eller ej.

Valberedningens profil för SFS verksamhetsrevisorer
Profilen är egenskaper, erfarenheter och liknande som SFS valberedning ser
som lämpliga för ett uppdrag som verksamhetsrevisor för SFS.

Erfarenheter
Som verksamhetsrevisor för SFS är erfarenhet av och kunskap om SFS
organisation och verksamhet av stor vikt. Det är även viktigt med erfarenheter
av engagemang inom andra organisationer för att ha ett brett perspektiv i
arbetet som verksamhetsrevisor.

Kunskaper och färdigheter
Den sökande till uppdraget som verksamhetsrevisor ska ha vana av att arbeta
med styrdokument samt har förståelse för olika typer av styrdokument och
kunskap om hur en stadga läses.

Personliga egenskaper
För att klara av förtroendeuppdraget som verksamhetsrevisor krävs det att den
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sökande är noggrann och strukturerad. Arbetet innebär att kunna arbeta
självständigt och ta eget ansvar. Det är även av stor vikt att hen har integritet och
respekt för eventuellt känsliga ärenden.

Meriterande
Det är, utöver ovanstående, meriterande om den sökande:
●
●
●

Har tidigare erfarenhet av verksamhetsrevision.
Har tidigare engagemang inom föreningsjuridik eller stadgetolkning.
Har tidigare erfarenhet av kårverksamhet.

Nominering
Nomineringsprocessen finns beskriven i anmodan. Nomineringsstoppet är den
24 februari 2019. Inom tre dagar efter att nomineringsstoppet kommer
valberedningen bekräfta nomineringen samt kontakta den nominerade som
sedan accepterar genom att senast den 10 mars skicka in följande:
●
●
●

Ett CV
En personlig presentation på ca 500 ord, denna kommer sedan att
tillgängligöras för medlemskårerna
Svar på en doodle för när intervjutid är möjlig. Intervjuerna kommer ske
över skype eller telefon mellan den 25 mars och 5 april.

Valberedningen betraktar den/de som nominerar som referens och kommer att
kontakta dessa. Valberedningen kan även komma att kontakta ytterligare
personer utöver dessa.

