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Uppgifter som åligger samtliga styrelseposter: 
 Närvara på VOX styrelsemöten. 

 Regelbundet kolla sin styrelsemail (www.one.com). 

 Bidra till att uppdatera VOX blogg (blogg.voxhig.se). 

 Bidra till att uppdatera VOX bildsida (bilder.voxhig.se). 

 Introducera den som efterträder på posten. 

 

Ordförande:  
 Samordna, leda, planera samt ha det övergripande ansvaret för VOX.  

 Ha en handledande funktion för styrelsemedlemmar.  

 Ha god kännedom om VOX stadgar. 

 Sammankalla till styrelsemöten.  

 Planera inför årsmöte. 

 Upprätta verksamhetsberättelse samt revidera verksamhetsplanen vid årsmötena. 

 Vara med vid Gefle Studentkårs ordförandeträffar. 

 Skriva välkomsthälsning till de nya studenterna och maila detta till samordnaren på akademin. 

 Skriva ett personligt omdöme/intyg om styrelseledamöter som varit med under din tid som 
ordförande om de vill ha det när de slutar 

 

Vice ordförande/Sekreterare: 
 Vara ersättare vid möten och vid andra beslutande och rådande organ när ordförande ej kan 

deltaga. 

 Informera de nya studenterna om VOX organisation och verksamhet vid terminens början 
tillsammans med resten av styrelsen. 

 Föra protokoll vid samtliga styrelsemöten och de möten där det anses vara nödvändigt. 

 Skriva ut protokollen och se till att hela styrelsen får det inom en vecka efter mötena. 
 

Sexmästare/Sexmästarinna (tillsammans med vice): 
 Se till att ett festschema och aktivitetsschema upprättas. 

 Hålla kontakten med de andra studentföreningarnas festansvariga för gemensamma fester. 

 Planera en avtackningsfest för avgående styrelse. 

 Ordna aktivitetskvällar för VOX medlemmar. 

 Vara en länk till sexmästeriet. 

 Revidera nollehäftet och se till att välkomstbrevet kommer ut. 

 Planera nollningen vår- och hösttermin. 

 Leda, och dela upp arbetet inom, utskottet 

 

Ekonomiansvarig: 
 Meddela inbetalda medlemsavgifter till Informationsansvarig. 

 Se till att fakturor bokförs och betalas vid utsatt förfallodatum. 

 Se till att samtliga fakturor kopieras och attesteras med namn och datum. 

 Ansvara för inköp av märken, overaller och annat till VOX verksamhet. 

 Redovisa ekonomisk helårsrapport vid årsmötet samt redovisa halvårsrapport. 

 Visa en ekonomisk översikt 2ggr/år. 

 Upprätta förslag till budgetproposition. 
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 Upprätta en ekonomisk berättelse. 

 Se till att posten finns tillgänglig inför varje styrelsemöte. 

 Ansvara för handkassan och bankning av kontanter vid behov. 

 Ansvara för inventering av VOX tillgångar i slutet av varje termin. 

 

Informationsansvarig: 
 Uppdatera informationen på hemsida (www.voxhig.se) och Facebookgrupp. 

 Se till att VOX anslagstavlor (i Fårhallen och hus 51) hålls rena och uppdaterade. 

 Skicka ut medlemsbrev en gång per månad. 

 Skicka välkomstbrev till nya medlemmar. 

 Hålla medlemsregistret uppdaterat samt föra in uppgifter från ekonomiansvarig om nya 
medlemmar. 

 Se till att studenterna uppmanas att betala medlemsavgiften när det är dags att förnya den vid 
terminens början. 

 Skriva föreningsinformation i Gefla Högtryck och annan relevant information i Dass Högtryck. 

 

Utbildningsansvarig (SSK, SOC och suppleant): 
 Vara en länk mellan skolan och studenterna 

 Närvara vid akademirådsmöten 

 Går på branchrådsmöten 

 Går på utbildningsbevakarträffar på Kåren med de andra föreningarna 

 Se till att en av de utbildningsbevakare sitter med som ordinarie i ledningsgruppen på 
Akademin. 

 Vara representerad i programråden. 

 Hålla kontakten med utbildningsbevakare i övriga föreningar. 

 Se till att VOX representerar med en projektmedlem till Studentupplysningen 

 Se till att det finns representanter ur alla klasser till kursutväderingsmötena 

 Ha kontakt med de studeranderepresentanter som sitter med i utvärderingsgruppen. 

 Driva utbildningsbevakning, slå vakt om utbildningsspecifika frågor och arbeta för de 
studerandes intressen. 

 Föra minnesanteckningar från olika utbildningsmöten. 

 Se till att VOX är representerat i Gefle Studentkårs utbildningsutskott och samarbeta med 
studentkåren och de andra studentföreningarna om utbildningsfrågor. 

 Representera Gävles sjuksköterskestudenter på Vårdförbundets Nätverksträffar. 

 Introducera den som efterträder på posten. 

 Närvara på VOX styrelsemöten. 

 
 

Näringslivsansvarig: 
 Ansvara för att hålla aktiva relationer mellan VOX, dess sponsorer samt näringslivet. 

 Ansvara för aktivt letande av nya sponsorer samt upprätta kontrakt med dessa. 
 

Utskottet 

 Avlasta styrelsen vid behov 
 

 
 


