
 

1 

SFS söker fyra mötesordförande till 
SFS fullmäktige 
SFS fullmäktige (SFSFUM) hålls i Östersund 3-5 maj 2019. SFSFUM är 
SFS årsmöte och det högsta beslutande organet i organisationen.  

Mötesordförande arbetsbeskrivning 
Mötesordförande ansvarar för att leda mötet i plenum under SFSFUM. 
Mötesordförande jobbar i par och byts av med jämna mellanrum. Målet 
är att få mötet att vara demokratiskt och effektivt.  
 
Vi söker någon som har erfarenhet från att leda årsmötet/kongresser och 
som har erfarenhet av den formalia som kommer med denna typen av 
möten. Som mötesordförande ska man vara neutral i sakfrågorna och 
leda mötet till att på bästa sätt ta det beslut ombuden vill ta. Det brukar 
vara stor erfarenhetsskillnad mellan ombuden och det är därför viktigt 
att mötesordförande har överseende med detta.  
 
Mötet ramar sätts av en arbetsordning som beslutas i börjar av 
fullmäktigemötet.  

 
I arbetet ingår att ha nära samarbete med både torgfunktionärer och 
mötets sekreterare. Innan mötet kommer mötesordförande ha kontakt 
med SFS styrelse för att på bästa sätt lägga upp mötet utifrån de 
handlingar som styrelsen och medlemskårerna har lagt fram till mötet.  
 
SFSFUM använder sig av mötesverktyget VoteIT och det är meriterande 
om du redan är bekant med det.  
 
En av mötesordförande får extra ansvar för att vara sammankallande för 
ordförandegruppen samt främsta kontaktperson till andra funktionärer. 
Är du intresserad av denna roll, skriv det då i utlysningen.  
 
Efter SFSFUM 2019 förväntas mötesordförandena vara tillgängliga för 
att signera protokollet när det är justerat efter fullmäktige. SFS 
använder e-signering av protokoll vilket innebär att protokollet inte 
postas utan att signeringen sker digitalt med hjälp av bank-ID.  
 
Det går bra att nominera vem som helst som inte redan har en funktion 
under SFSFUM 2019. Personerna behöver inte ha någon erfarenhet från 
studentkårsvärlden, men det är bra om de som söker eller nomineras har 
erfarenhet från att vara ordförande på årsmöten. Du kommer behöva 
vara på plats kvällen innan SFSFUM, dvs den 2/5.  
 
SFS står för resan till SFSFUM, samt kost och logi. 
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Vill du vara mötesordförnade under SFSFUM eller känner du någon som 
du tror skulle passa bra för uppdraget? 
 
Deadline för ansökan är 21 februari.  

 
Läs mer om uppdragen i bilagorna nedan.  

 
För frågor och mer info kontakta: daniel.lindblom@sfs.se  
Ansökningar skickas till studrep@sfs.se Märk mailet med rubriken: Ansökan 
funktionär SFSFUM 2019: Mötesordförande.  

 
 


