
Kravprofil – SFS
Valberedningens profil för SFS styrelse
Profilen innehåller information om vilka egenskaper, erfarenheter och liknande som SFS
valberedning ser som lämpliga för ett uppdrag som styrelsemedlem för SFS.

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. 

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. Som ledamot i SFS styrelse är det till sin fördel att
kunna sätta sig in i hur olika situationer skiljer sig mellan våra lärosäten samt kunna se till
den enskilda studentens intresse i relation till den nationella studentpolitiken. Tidigare
erfarenhet att arbeta inom studentkår är något som skulle vara otroligt hjälpsam.

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 ha lätt för att ta initiativ, ha ett strategiskt tänkande och vara bra på att
kommunicera. Även egenskaper som lyhördhet, tydlighet och en god förståelse för sina egna
och andras perspektiv samt begränsningar är viktiga. Sökande bör vara engagerad i arbetet
och kunna arbeta i grupp samt självständigt. Ett intresse för nationell studentpolitik är
centralt. 

Valberedningen ser gärna att ledamöterna i styrelsen ser vikten av att arbeta med och
har tankar om transparens och beslutsförankring. 

Uppdragets omfattning
Uppdraget är en del av organisationens ledning och utförs genom cirka tretton
möten/sammankomster varav tre på distans och resterande över helger. Ledamöterna
förväntas, under hela mandatperioden, kunna ta sig till de fysiska träffarna. Utöver
ovan nämnda styrelsemöten förväntas styrelsen vara närvarande på SFS fullmäktige,
SFSFUM, och en överlämning. Mandatperioden sträcker sig tolv månader med start i
juli.

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



● Har varit engagerad inom studentkår eller vid sin lärosäte.
● Har varit engagerad i SFS.
● 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 eller organisatorisk styrning.


