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Uppdragsbeskrivning:	  Programansvarig	  
Utrikespolitiska	  Föreningen	  vid	  Umeå	  universitet	  
	  
Antaget	  på	  styrelsemöte:	  2014-‐03-‐31	  
	  
Programansvarig	  väljs	  in	  i	  styrelsen	  på	  ett	  av	  föreningens	  valårsmöten,	  årsmöten	  
eller	   extra	   årsmöten.	   Följande	   är	   en	   beskrivning	   av	   programansvariges	  
uppgifter,	   utöver	   de	   gemensamma	   uppdrag	   och	   plikter	   som	   åligger	   styrelsens	  
alla	   ledamöter,	   såsom	   att	   följa	   stadgar,	   styrdokument,	   mål	   och	   riktlinjer	   som	  
styrelsen	  satt	  upp	  -‐	  samt	  bidra	  till	  det	  gemensamma	  arbetet.	  
	  
Det	  åligger	  Programansvarig	  att…	  
	  

1. Leda	  programkommittén,	  delegera	  uppgifter	  i,	  och	  löpande	  rekrytera	  till	  
den	  

2. Planera,	  boka,	  arrangera	  och	  presentera	  föreläsningar	  under	  
verksamhetsåret	  och	  fram	  till	  i	  slutet	  av	  oktober	  under	  kommande	  
verksamhetsår.	  	  

3. Planera	  föreläsningar	  med	  minst	  två	  månaders	  framförhållning	  
4. Ha	  nära	  kontakt	  med	  PR-‐gruppen	  och	  föreläsarna	  avseende	  

marknadsföring	  av	  föreläsningar	  och	  i	  god	  tid	  (ca	  1	  månad	  i	  förväg)	  se	  till	  
att	  all	  information	  om	  föreläsningen	  finns	  tillgänglig	  

5. Om	  resor	  och	  boende	  för	  föreläsaren	  är	  avtalat	  ska	  detta	  bokas	  av	  
programansvarig.	  

6. Utgifter	  som	  uppkommer	  i	  samband	  med	  föreläsningar	  ska	  informeras	  till	  
kassör	  i	  god	  tid.	  	  

7. Vid	  varje	  termins	  början	  skapa	  en	  detaljerad	  budgetplan	  över	  förväntade	  
kostnader	  som	  uppstår	  i	  samband	  med	  föreläsningar	  att	  lämnas	  som	  
underlag	  för	  budgetarbete	  till	  kassören	  

8. Boka	  föreläsningssalar	  via	  Servicecenter,	  beställa	  fika	  och	  ansvara	  för	  att	  
present	  finns	  tillhanda	  att	  ge	  till	  föreläsaren	  efter	  föreläsning.	  	  

9. Ha	  kontinuerlig	  kontakten	  med	  föreläsaren	  och	  förtydliga	  vad	  som	  
förväntas	  finnas	  i	  salen	  de	  föreläser	  i:	  powerpoint,	  mikrofon,	  möjligheter	  
att	  spela	  in	  föreläsningen	  etc.	  	  

10. Se	  till	  att	  allting	  finns	  i	  föreläsningssalen	  avseende	  elektronik	  
11. Se	  till	  att	  det	  finns	  en	  grupp	  som	  sköter	  kassa	  och	  statistik	  under	  

föreläsningen	  	  
	  
	  
	  


