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Valberedningens uppdragsprofil för SFS styrelse 2019/2020
Beskrivning av uppdraget
Sveriges
Förenade
Studentkårer
(SFS)
är
en
medlemsburen
påverkansorganisation som driver studenters frågor gentemot makthavare och
andra nationella aktörer. SFS styrelse har i uppdrag att se till organisationens
bästa ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Detta innebär praktiskt att
planera och driva igenom det fullmäktige beslutar om. Ledamöterna arbetar
också med att förankra styrelsens arbete hos medlemskårerna, representera SFS
och sprida organisationens budskap.
För ledamöter i styrelsen är det viktigt att hålla sig informerade om vad som
pågår inom organisationen och inom högskolesektorn samt att hålla
medlemskårerna informerade om styrelsens arbete.
En stor del av styrelsens arbete handlar om att förbereda de politiska och
organisatoriska bitarna inför SFS fullmäktige. Det kan till exempel handla om
att ta fram förslag på nya politiska program eller organisatoriska styrdokument
som stadga och ekonomiska ramar.
Styrelsen har cirka 6-7 fysiska styrelsemöten per verksamhetsår och utöver
dessa tillkommer distansmöten. Mellan mötena arbetar ledamöterna med att
bereda styrelsens ärenden och enskilda ledamöter kan också ha större ansvar för
olika specifika frågor kontinuerligt under året.

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

Erfarenheter
Som ledamot i SFS styrelse vill valberedningen att personen som söker har en
påbörjad
eller
avslutad
eftergymnasial
utbildning
och
betydande
organisationsvana, gärna från kår- och/eller studentförening. Den sökande bör
även ha vana från styrelse eller annat beslutande organ.
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Kunskaper och färdigheter
En person som söker uppdrag som ledamot i SFS styrelse engageras av politiska
frågor som rör studenter. Den sökande har kännedom om och förståelse för
vilka politiska frågor som är centrala för aktörer inom studentpolitik. En god
förmåga att reflektera och se helheten är viktigt som ledamot i SFS styrelse.
En ledamot i SFS styrelse bör behärska det svenska språket tillräckligt för att
kunna ta till sig information och följa med i diskussioner som förs på svenska.

Personliga egenskaper
Den sökande bör också ha lätt för att ta initiativ, ha en god planeringsförmåga
och vara bra på att samarbeta. Även egenskaper som lyhördhet, tydlighet och en
god förståelse för sina egna och andras gränser är viktiga. Ett intresse för
nationell studentpolitik är viktigt.
Valberedningen ser gärna att en ledamot i styrelsen ser vikten av att arbeta med
och har tankar om transparens och beslutsförankring.

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

Har varit engagerad i SFS tidigare.
Har erfarenhet av nationella studentrepresentantsuppdrag.
Har erfarenhet av studentengagemang i internationella sammanhang.
Kan uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska.
Har erfarenhet av strategisk ekonomisk styrning.

Nominering
Nomineringsprocessen finns beskriven i anmodan. Nomineringsstoppet är den
24 februari 2018. Inom tre dagar efter 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
tillgängliggöras för medlemskårerna.
Svar på en doodle för när intervjutid är möjlig. Intervjuerna kommer ske
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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.

