
BESKRIVNINGAR AV 
FÖRTROENDEPOSTER    
 
 
Det åligger alla förtroendevalda att; 
 
• Vara engagerad i de frågor som föreningen driver 
• Följa föreningens syften och policys  
• Vid förtroendeperiodens slut lämna in en 
verksamhetsberättelse  
• Överlämna till sin efterträdare efter 
förtroendeperiodens slut  
 

Ordförande  
 
Som ordförande har du ett övergripande ansvar för föreningen och är föreningens 
ansikte utåt. Du är också huvudansvarig för styrelsens kontinuerliga arbete och 
ansvarar för att leda och sammankalla styrelsen. Det är viktigt att du förstår vikten av 
ett demokratiskt arbete gällande såväl beslutsfattande och transparens som att alla 
medlemmar får chansen att göra sig hörda. Som representant för FEMJUR Uppsala är det 
viktigt att du alltid ser till föreningens bästa.  
 
Egenskaper vi eftersöker: 
 
• engagemang i de frågor som föreningen driver 
• organisationsförmåga  
• inkluderande; alla ska känna sig välkomna och få chansen att komma till tals  
• ledarskaps- och samarbetsförmåga  
• förmåga att ha många bollar i luften samtidigt  
 

Vice ordförande 
 
Som vice ordförande är du stand-in för ordföranden. Det är viktigt att du är insatt i 
ordförandens arbete så att du lätt kan hoppa in när det behövs, och att du är med och 
stöttar ordföranden vid olika tillfällen. Vice ordförande är även utskottsansvarig och har 
ett särskilt internt ansvar. För att du ska passa som vice ordförande är det viktigt att du 
känner att du har tid och engagemang för de frågor som föreningen driver. Du ska agera 
utifrån föreningens bästa och ha en god samarbetsförmåga.  

 
Kassör  
 
Som kassör är du den som sköter föreningens ekonomi. Det är viktigt att du har en god 
organisatorisk förmåga och att du är noggrann och ansvarsfull. Utöver det är kassören 
också ordinarie styrelseledamot (se beskrivning av styrelseledamot nedan). 
 



I ditt arbete som kassör kommer det, förutom fullgörande av de ordinarie 
styrelseledamotuppgifterna, ingå att: 
 
• Sköta grundbokföringen: inkomster/utgifter, balansräkning, resultaträkning  
• Framställa en ekonomisk berättelse till årsmötet  
• Ansvara för föreningens handkassa, bankkonto och budget  
• Hålla kontakten med vår revisor  

Sekreterare 
 
Styrelsens sekreterare är också ordinarie styrelseledamot (se beskrivning av 
styrelseledamot nedan). Utöver de uppgifter som åligger styrelseledamöterna har 
sekreteraren ansvar för att föra transparenta och tydliga protokoll på styrelsemöten. Vi 
söker dig som är strukturerad, noggrann och har god uppfattningsförmåga.  
 

Styrelseledamot (3 st.)  
 
Som styrelseledamot är du en del i styrelsen och kommer delta i styrelsens arbete som 
innefattar att bereda olika frågor, förvalta de beslut som fattats på årsmötet, leda 
föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. Mellan 
styrelsemötena ska styrelseledamöterna utföra de uppgifter som styrelsen gemensamt 
kommer överens om. Du kommer också sköta en del av kontakten med utskotten. Vi 
söker dig som: 
 
• vill lägga ned tid på styrelsearbete  
• har idéer kring föreningens arbete  
• agerar utifrån föreningens bästa  
 

Suppleant (2 st.)  
 
Som suppleant är du ersättare för ordinarie styrelseledamot och hoppar in då styrelsen 
anser att det behövs, exempelvis vid längre frånvaro eller sjukdom. Som suppleant 
deltar du på styrelsemöten i den mån styrelsen beslutar, men har inte rösträtt vid 
fulltalig styrelse. Om ordinarie ledamot avgår träder suppleanten in i den rollen. Att 
delta i styrelsearbetet som suppleant är ett utmärkt tillfälle att lära sig om 
styrelsearbete, och kan vara en inkörsport till en framtida post som ordinarie ledamot.  
 

Utskottsordförande (4 st.)  
 
Som utskottsordförande har du det övergripande ansvaret för utskottets verksamhet. 
Du har även ansvar för att sammankalla till och leda utskottets möten. Ordföranden har 
även ansvar för utskottets ekonomi, vilket innebär att se till att utskottet håller sig inom 
sin budget och att utskottet fullgör sitt arbete som studiecirkel hos Folkuniversitetet.  
 
Särskilda rollbeskrivningar för respektive utskott finns nedan.   
Beskrivningen av de olika utskotten hittar ni här: 
https://www.femjur.se/vra-utskott 
Det går även bra att kontakta utskotten för mer information.  

https://www.femjur.se/vra-utskott


Vice utskottsordförande (4 st.) 
 
Som vice utskottsordförande har du tillsammans med utskottsordförande ett 
övergripande ansvar för utskottets verksamhet. Du ska stötta ordförande och träda in i 
ordförandens roll vid behov.  

Särskilda rollbeskrivningar för respektive utskott  
 
Marknadsutskottet: För att vara ordförande respektive vice ordförande för just 
marknadsutskottet är det fördelaktigt att vara drivande, professionell och ha en god 
social förmåga. Vi söker dig med idéer för hur föreningen kan synas samt ett 
engagemang för marknadsföring. Det är en fördel men inte ett krav om du tycker det är 
roligt med sociala medier och grafisk design. Det finns goda förutsättningar att 
självständigt kunna utveckla utskottets verksamhet.  
 
Eventutskottet: För att var ordförande respektive vice ordförande för just 
eventutskottet är det fördelaktigt att vara drivande, kreativ och idérik. Det är även 
viktigt att lägga vikt vid ett inkluderande klimat samt att ha god samarbetsförmåga. Det 
finns goda förutsättningar att självständigt kunna utveckla utskottets verksamhet.  
 
Påverkansutskottet: För att vara ordförande respektive vice ordförande för just 
påverkansutskottet är det fördelaktigt att vara drivande, idérik och att ha ett stort 
engagemang för föreningens syften. Posten innebär kontakt med externa parter, särskilt 
med universitetsorgan, varför det är viktigt att vara professionell. Det finns goda 
förutsättningar att självständigt kunna utveckla utskottets verksamhet. 
 
Föreläsningsutskottet: För att vara ordförande respektive vice ordförande för just 
föreläsningsutskottet är det fördelaktigt att vara drivande, idérik och kunna ha många 
bollar i luften. Det är även viktigt att vara professionell, då posten innebär mycket 
kontakt med externa parter för föreningens räkning. Det finns goda förutsättningar att 
självständigt kunna utveckla utskottets verksamhet. 
 

Valberedning (4 st.)  
 
Som valberedare ansvarar du för rekryteringen till förtroendeposter och hanteringen av 
ansökningar till de olika posterna. Rollen innefattar även ett ansvar att marknadsföra de 
utlysta posterna. Valberedningen lägger sedan fram förslag på kandidater för de utlysta 
posterna på årsmötet. Arbetet sker främst månaderna innan årsmötet eller inför ett 
extrainsatt årsmöte om vakanser ska fyllas. Som valberedare är det viktigt att du är 
objektiv och ser till föreningens bästa.  

 
Revisor 
  
Revisorn är medlemmarnas ombud och ska granska styrelsens arbete. Som revisor 
kontrollerar du att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. I ditt arbete 
kommer det att ingå att fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, 
bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten och styrelsens 
rutiner. Detta görs genom att läsa protokoll från styrelsemötena och granska vilka 



diskussioner som har förts och vilka beslut som har fattats. Revisorn ska även 
kontrollera att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat samt kontrollera att de 
beslut som är tagna på årsmötet genomförs. På årsmötet ska en revisorsberättelse 
presenteras.  

Revisorssuppleant 
 
Som suppleant är du ersättare för den ordinarie revisorn och hoppar in då revisorn 
anser att det behövs, exempelvis vid längre frånvaro eller sjukdom.  
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