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Uppdragsbeskrivning:	  UFS-‐representant	  
Utrikespolitiska	  Föreningen	  vid	  Umeå	  universitet	  
	  
Antaget	  på	  styrelsemöte:	  2014-‐03-‐31	  
	  
UFS-‐representant	   väljs	   in	   i	   Utrikespolitiska	   Förbundets	   styrelse	   på	   ett	   av	  
Utrikespolitiska	  Föreningen	  vid	  Umeå	  Universitets	  valårsmöten,	  årsmöten	  eller	  
extra	   årsmöten	   men	   är	   inte	   del	   av	   den	   senares	   styrelse.	   Följande	   är	   en	  
beskrivning	  av	  UFS-‐representantens	  uppgifter	  i	  förbundet	  och	  i	  lokalföreningen.	  	  
	  
Det	  åligger	  UFS-‐representant	  att…	  
	  

1. Närvara	  vid	  minst	  hälften	  av	  lokalföreningens	  styrelsemöten	  under	  
verksamhetsåret	  

2. Närvara	  och	  aktivt	  hjälpa	  till	  vid	  lokalföreningens	  aktiviteter,	  i	  mån	  av	  tid	  
och	  möjlighet.	  

3. Efterfråga	  dagordning	  och	  handlingar	  från	  förbundsstyrelsen	  (FS)	  så	  att	  
de	  kommer	  Umeå	  till	  handa	  fortast	  möjligt	  

4. Leda	  administrationen	  av	  Umeås	  deltagande	  i	  förbundsstämmor,	  Konvent	  
och	  Almedalen	  och	  andra	  UFS-‐projekt	  genom	  att	  hålla	  kontakten	  med	  
arbetsgrupper	  och	  boka	  resor,	  administrera	  betalningar	  med	  mera.	  	  

5. Se	  till	  att	  alla	  ställningstaganden	  denne	  gör	  på	  förbundsnivå	  är	  
förankrade	  i	  lokalföreningens	  styrelse.	  	  

6. Svara	  på	  telefonsamtal	  och	  mail	  med	  kort	  varsel.	  	  
7. Följa	  lokalföreningens	  stadgar,	  praxis	  och	  riktlinjer.	  	  	  
8. Aktivt	  verka	  för	  att	  Utrikespolitiska	  föreningen	  Umeå	  skapar	  goda	  

kontakter	  med	  förbundets	  övriga	  lokalföreningar.	  
9. Representera	  Umeå	  nationellt	  på	  ett	  professionellt	  och	  aktivt	  sätt.	  	  	  
10. Närvara	  vid	  samtliga	  förbundsstyrelsemöten.	  	  
11. Utgöra	  den	  primära	  länken	  mellan	  Umeå	  och	  förbundet.	  
12. Hålla	  sig	  väl	  uppdaterad	  om	  vad	  som	  händer	  i	  sin	  lokalförening.	  
13. Hålla	  sig	  väl	  uppdaterad	  om	  vad	  som	  händer	  i	  förbundet	  och	  vad	  som	  

beslutas	  på	  förbundsstyrelsemöten.	  
14. Arbeta	  för	  att	  utveckla	  och	  driva	  förbundet	  framåt,	  till	  exempel	  genom	  att	  

ingå	  i	  förbundsstyrelsens	  olika	  arbetsgrupper.	  	  
15. Följa	  förbundets	  stadgar.	  	  
16. Själv	  ansvara	  för	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  vilka	  regler,	  riktlinjer	  och	  policyer	  av	  

liknande	  slag	  som	  gäller	  samt	  rätta	  sig	  efter	  dessa.	  
17. Inför	  styrelsemöten	  vara	  väl	  förberedd,	  läsa	  igenom	  alla	  handlingar	  och	  

ha	  samrått	  med	  sin	  styrelse.	  
18. Vara	  lätt	  att	  kontakta	  via	  mejl	  alternativt	  telefon.	  	  
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19. Boka	  sina	  resor	  minst	  en	  månad	  i	  förväg	  och	  i	  allt	  annat	  följa	  de	  riktlinjer	  
för	  resor	  och	  ersättning	  som	  förbundet	  satt	  upp.	  	  

20. Ansvara	  för	  att	  förbundets	  evenemang,	  utlysningar,	  projekt	  eller	  liknande	  
utannonseras	  och	  marknadsförs	  på	  lokal	  nivå.	  

21. Redovisa	  i	  skrift	  sitt	  arbete	  under	  året	  i	  förbundets	  
verksamhetsberättelse	  eller	  liknande.	  

22. Ansvara	  för	  en	  överlämningsprocess	  vilken	  lämnar	  den	  efterträdande	  UFS	  
representanten	  väl	  förberedd	  för	  positionens	  uppgifter	  och	  förpliktelser.	  

23. Kunna	  hjälpa	  till	  vid	  förbundsgemensamma	  projekt	  som	  Utrikespolitiskt	  
Konvent	  och	  Almedalsprojektet.	  

24. Sträva	  efter	  att	  skapa	  en	  god	  arbetsstämning	  i	  förbundsstyrelsen.	  
25. Kunna	  arrangera	  åtminstone	  ett	  styrelsemöte	  i	  sin	  lokalförening.	  
26. Ansvara	  för	  att	  förbundets	  ekonomi	  och	  verksamhet	  sköts	  i	  enlighet	  med	  

svensk	  lag.	  
27. I	  övrigt	  ansvara	  för	  att	  styrelsens	  stadgeenliga	  förpliktelser	  uppfylls.	  

	  
	  


