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Uppdragsbeskrivning:	  Sekreterare	  
Utrikespolitiska	  Föreningen	  vid	  Umeå	  universitet	  
	  
Antaget	  på	  styrelsemöte:	  2014-‐03-‐31	  
	  
Sekreteraren	  väljs	  in	  i	  styrelsen	  på	  ett	  av	  föreningens	  valårsmöten,	  årsmöten	  eller	  extra	  
årsmöten.	   Följande	   är	   en	   beskrivning	   av	   Sekreterarens	   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	  Sekreteraren	  att…	  
	  

1. Föra	  protokoll	  vid	  möten:	  Det	  är	  främst	  upp	  till	  sekreteraren	  att	  föra	  protokoll	  
vid	  styrelsemöten	  och	  valårsmöten,	  årsmöten	  samt	  extra	  årsmöten,	  även	  om	  
andra	  ledamöter	  eller	  närvarande	  vid	  mötet	  kan	  åläggas	  uppgiften.	  

2. Protokoll	  justeras,	  scannas	  och	  arkiveras	  i	  pärmen	  och	  elektroniskt	  i	  Driven	  
senast	  nästkommande	  möte	  

3. Policys,	  styrdokument	  och	  liknande	  handlingar	  arkiveras	  
4. Tillsammans	  med	  Vice	  Ordförande	  översätta	  styrdokument	  till	  engelska.	  	  
5. Arkivet	  (både	  det	  fysiska	  och	  elektroniska,	  på	  dator	  och	  i	  Drive)	  är	  i	  ordning,	  att	  

alla	  handlingar	  finns	  och	  är	  åtkomliga	  för	  resten	  av	  styrelsen	  	  
6. Hålla	  hemsidan	  uppdaterad	  med	  dokument,	  såsom	  stadgar	  och	  protokoll,	  vilket	  

styrelsen	  beslutar	  om	  
7. Registrera	  nya	  medlemmar	  på	  ett	  säkert	  sätt,	  i	  enlighet	  med	  lag	  och	  

föreningspraxis	  	  
8. Dela	  medlemslistan	  (utan	  känslig	  information)	  inför	  föreläsningar	  med	  de	  som	  

har	  kassa-‐ansvar	  
9. Hålla	  koll	  på	  medlemsantalet,	  kvinnor	  och	  män	  och	  hur	  många	  som	  är	  under	  26	  

år	  och	  rapportera	  till	  styrelsen	  ifall	  antalet	  sjunker	  till	  nära	  60	  %	  
10. Varje	  kvartal	  skicka	  in	  medlemslistan	  till	  UI	  för	  utskick	  av	  Internationella	  Studier	  
11. Varannan	  månad	  skicka	  medlemslistan	  till	  kassören	  i	  UFS	  (för	  bidrag)	  
12. Varje	  månad	  rapportera	  till	  ordföranden	  att	  alla	  protokoll	  är	  justerade,	  

arkiverade	  och	  scannade	  samt	  antalet	  medlemmar	  och	  andel	  under	  26	  år	  
13. Tillsammans	  med	  Ordförande,	  Vice	  Ordförande	  och	  Kassör	  utföra	  föreningens	  

administrativa	  uppgifter	  (exempelvis	  vad	  gäller	  bidragsansökningar,	  
redovisningar,	  bereda	  årsmöten),	  på	  ett	  jämlikt	  sätt	  

14. Skicka	  ut	  kallelser	  och	  andra	  medlemmar	  till	  föreningens	  samtliga	  medlemmar	  
via	  mail	  

	  
	  


