
Postbeskrivningar
Humanistiska och teologiska studentkåren

vid Lunds universitet

Antagen av fullmäktige 2016-03-15, reviderad av fullmäktige 2017-02-22 samt 
2018-03-15. Följande poster utlyses inför HTS valfullmäktige. Posterna är uppdelade i tre 
delar: internt inom HTS, externa uppdrag inom Lunds universitet, samt poster inom 
samarbetsorgan mellan kårer och nationer i Lund. Om du har frågor kring posterna – 
tveka inte att kontakta presidiet (exp@hts.lu.se)! 
  
Nomineringar och kandidaturer skickas t i l l HTS valberedning på 
valberedningen@hts.lu.se. För mer information kring posterna fråga presidiet eller gå in 
på www.htslund.se.   
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Del I: Interna upp-
drag inom HTS

Presidiet Presidiet består av tre personer som tillsammans leder 
och företräder kåren. Presidiet ser gemensamt till att 
kårens dagliga verksamhet på kansliet fungerar. De tre 
presidialerna har olika ansvarsområden.

Kårordförande
med externt och in-
ternt ansvar
Arvoderad

En person 
  
Kårordförande har ansvar för externa relationer och 
den interna organisationen. I detta ansvar ingår bland 
annat: 

- att ytterst företräda kåren i officiella samman-
hang samt gentemot media 

- att tolka kårens styrdokument 

- att sammankalla samt ansvara för fullmäktige 
- att vara ordförande i styrelsen 

- att sammankalla och leda styrelsens arbete 

- att ta emot och bevilja avsägelser från fullmäkti-
geledamöter och andra förtroendeuppdrag 

- att ansvara för kårens organisation och organi-
sationsutveckling 

- att ansvara för kårens ekonomi 

- att arbetsleda presidiet 
- att arbeta med Lunds universitets studentkårer 

genom ordförandekollegiet 
- att arbeta mot Studentlund och delta i dess ar-

bete 

- att arbeta gentemot nationella samarbetsorgan 
såsom SFS 

- att sitta i fakultetsstyrelsen
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Vice kårordförande 
med utbildningsan-
svar
Arvoderad

En person 
  
I detta ansvar ingår bland annat: 

- att vara ordförande i utbildningsutskottet 

- att arbeta med kårens organ inom utbildnings-
bevakning 

- att ansvara för studentråden, gå på deras möten 
och ordna ordförandeträffar 

- att ansvara för planerandet och genomförandet 
av studeranderepresentantutbildning 

- att främst ansvara för studentärenden och kon-
takten med Studentombudet 

- att ansvara för att samla in studenters åsikter i 
frågor rörande utbildningen 

- att ansvara för kontakten mellan kåren och ut-
bildningsmyndigheterna 

- att sitta i fakulteternas grundutbildningsnämnd 

- att ansvara för samordning och kontakt med 
ansvarig för ämneslärarutbildningen 

- att sitta i nämnden för ämneslärarutbildningen 

- Att vara suppleant på LUS ting 
- att bevaka lokala, regionala och nationella ut-

bildningspolitiska frågor samt att förmedla des-
sa inom organisationen 

- att arbeta gentemot nationella samarbetsorgan 
såsom SFS
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Vice kårordförande 
med studiesocialt 
ansvar 
Arvoderad

En person 
  
I detta ansvar ingår bland annat: 

- att vara ordförande i det studiesociala utskot-
tet 

- att arbeta gentemot kårens övriga studiesociala 
organ såsom Café Multilingua och Sexmästeri-
et 

- att arbeta gentemot Studenthälsan, Student-
ombudet och Studentlund samt andra externa 
organ som berör studiesociala frågor 

- att tillsammans med novischamiralen ansvara 
för, planera och genomföra novischverksam-
heten 

- att tillsammans med projektledaren för ar-
betsmarknadsdagen ansvara för genomföran-
det av arbetsmarknadsdagen Hybrid 

- att ansvara och genomföra övriga studiesociala 
projekt och aktiviteter 

- att ansvara för kontakten med fakulteten rö-
rande studiesociala frågor, samt att samordna 
studerandeskyddsombuden och arbeta med 
husstyrelsen på LUX 

- att som kårens kommunikatör ansvara för 
hemsidan, Facebook och andra sociala medier, 
samt ansvara för annan extern kommunikation 
(nyhetsbrev, affischer och informationsmateri-
al) 

- att ansvara för att samla in studenternas åsik-
ter i studiesociala frågor

Du som söker presidialpost... 
  
... måste vara beredd på att ta studieuppehåll under ett 
år, då uppdraget är heltidsarvoderat från 1/7 - 30/6. 
Du måste ha kunskap om kårens verksamhet och upp-
drag samt gärna om hur det övriga studentlivet i Lund 
fungerar. Du måste vara beredd på att arbeta hårt och 
mycket, men ändå kunna upprätthålla ett glatt humör. 
Du ska ha intresse för utbildnings- och studiesociala 
frågor som rör studenter. 
Men framförallt måste du tycka att kårarbete är roligt!
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Kårstyrelsen Fem personer 
  
Styrelsen ansvarar tillsammans med presidiet för: 

- att utveckla kårens verksamhet och samordna 
arbetet inom kåren 

- att genomföra de beslut som fullmäktige har 
fattat, men även att ta beslut i frågor som är 
brådskande och inte hinner tas upp i fullmäk-
tige 

- att hjälpa presidiet med praktiska saker, som 
att hålla öppet på kårkansliet, förbereda inför 
fullmäktigemöten, gå runt på kursintroduktio-
ner m.m. 

- att vara arbetsgivare för presidiet och de övri-
ga arvoderade 

- att ansvara för att arbetsmiljön på kårkansliet 
är god och att de arvoderade mår bra 

- att vara presidiets högra hand i kårarbetet där-
igenom kunna rycka in och hjälpa presidiet i 
tider av hög arbetsbelastning 

Du som söker posten... 

...bör vara beredd att lägga ner en del tid på arbete i 
kåren, i genomsnitt en halvdag i veckan. Som styrelse-
ledamot bör du ha god inblick i hur kårens arbete be-
drivs och ha idéer och tankar om hur kåren skulle 
kunna bli bättre, och vara beredd att genomföra dessa 
idéer. För att arbetsbelastningen inte ska bli för stor på 
dig som styrelseledamot bör du kanske inte ha något 
mer stort uppdrag inom kåren, även om det såklart är 
fullt tillåtet.
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Projektledare för ar-
betsmarknadsdagen
Arvoderad 25% av heltid under 
ett år. Mandatperioden sträcker 
sig från maj till maj.

En person 
  
Projektledaren för arbetsmarknadsdagen samordnar 
och organiserar arbetsmarknadsdagen tillsammans med 
presidialen med studiesocialt ansvar och arbetsgruppen 
för arbetsmarknadsdagen. 
  
I detta ansvar ingår bland annat att: 

- tillsammans med vice ordförande med studie-
socialt ansvar ta det övergripande ansvaret för 
genomförandet för arbetsmarknadsdagen 
såsom att planera arbetets upplägg, boka da-
tum och lokal 

- sammankalla och leda möten med projekt-
gruppen, delvis tillsammans med vice ordfö-
rande med studiesocialt ansvar 

- upprätta och ansvara för att scheman och 
tidsplaner följs 

- fördela arbetet inom projektgruppen 

- se över kårens “arbetsmarknadsvision” och 
eventuellt revidera denna 

- ansvara för de arbetsmarknadsrelaterade eve-
nemang kåren ämnar genomföra 

- kontinuerligt uppdatera presidiet och styrelsen 
om arbetsgruppen för arbetsmarknadsdagens 
arbete och verksamhet 

- ansvara för utvärdering av projektet, överläm-
ning samt testamente 

- förbereda nästkommande arbetsmarknadsdag 
  
Det är meriterande om du som söker posten har tidi-
gare erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsdagar. 

Den person som innehar posten har också ansvar för 
delar av kårens dagliga eller löpande verksamhet utöver 
det som finns i postbeskrivningen. Detta för att avlasta 
presidiet och styrelsen i deras arbete. Detta ansvar gäl-
ler bland annat deltagande vid kårgillen, affischering 
och städning och planeras i samråd med presidiet.
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Arbetsgrupp för ar-
betsmarknadsdagen

Åtta ledamöter 
  
Arbetsgruppen för arbetsmarknadsdagen samordnas 
av projektledaren för arbetsmarknadsdagen och orga-
niserar tillsammans med denne kårens arbete och ge-
nomförande av arbetsmarknadsdagen. 
  
I detta ansvar ingår bland annat att: 
  

- arbeta med planering av arbetsmarknadsda-
gen, som att ringa utställare och föreläsare, 
boka lokaler, göra program, sprida informa-
tion, m.m. 

- arbeta under själva dagen 
- delta i utvärdering av arbetet samt överläm-

ning 

Du som söker posten... 
…måste vara beredd att arbeta mycket med planering-
en under perioden oktober-mars (ungefärlig tid). Du 
måste vara organiserad och kunna göra många saker 
samtidigt. Du behöver vara bra på att kommunicera 
men framförallt måste du tycka att det är väldigt intres-
sant att arbeta gentemot humanistteologernas arbets-
marknad, både myndigheter och företag, och ha idéer 
om hur vi ska kunna utveckla vårt arbete för att få fler 
utställare till vår arbetsmarknadsdag! Därför bör du 
inte vara rädd för att tala i telefon och upprätta kontak-
ter med företag.
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Novischamiraler
Arvoderad 100% en månad 
dvs. 160h = en månads jobb för-
delat efter vad arbetet kräver.

Två personer, en HT samt en VT 
  
Novischamiralerna är ansvariga för: 

- att tillsammans med vice kårordförande med 
studiesocialt ansvar planera och genomföra 
kårens novischverksamhet 

- att ta ansvar för att novischperioden fungerar 
på ett bra sätt 

- att i samråd med vice kårordförande med stu-
diesocialt ansvar ansvara för budget och eko-
nomin som rör novischverksamheten 

- att kontinuerligt uppdatera presidiet och sty-
relsen om novischeriets arbete och verksamhet 

- att i slutet av arbetet utvärdera perioden och 
presentera för kårens fullmäktige 

Du som söker posten... 
... måste vara beredd att arbeta mycket med novisch-
verksamheten före och under dess genomförande. Pos-
ten som novischamiral kommer även kräva all din tid 
under den vecka eller de veckor som aktiviteterna är. 
Du måste vara organiserad och effektiv då allt händer 
under en mycket intensiv period och du måste vara bra 
på att delegera arbetsuppgifter till andra. Detta kräver 
att du är bra på samarbete och tydlig i din kommunika-
tion. Du måste också vara en glad och peppande per-
son, som tycker om att prata inför folk, kanske sjunga 
en sång eller klä ut dig! 

Den person som innehar posten har också ansvar för 
delar av kårens dagliga eller löpande verksamhet utöver 
det som finns i postbeskrivningen. Detta för att avlasta 
presidiet och styrelsen i deras arbete. Detta ansvar gäl-
ler bland annat deltagande vid kårgillen, affischering 
och städning och planeras i samråd med presidiet.
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Fullmäktiges mö-
tesordförande

En ordinarie och en ersättare 
  
Mötesordförande leder fullmäktiges möten och ser till 
att de är effektiva och hålls enligt gängse mötesregler, 
samt att de är demokratiska i sin form så att alla förstår 
vad som händer och känner att de får möjlighet att 
säga och föreslå det de vill under mötets gång. 
  
Du som söker posten... 
... ska ha erfarenhet av att leda större möten sedan tidi-
gare, samt vara tydlig och pedagogisk i ditt sätt att för-
klara mötesteknik. Du ska inte vara ledamot av full-
mäktige själv.

Fullmäktiges sekre-
terare

En ordinarie och en ersättare 
  
Fullmäktiges sekreterare skriver protokoll på fullmäkti-
ges möten, och har inga övriga arbetsuppgifter vad 
gäller mötet. 
  
Du som söker posten... 
... ska vara noggrann och effektiv. Protokollen ska med 
fördel skrivas under mötets gång och vara klara samma 
kväll, eller dagen efter, för att de beslut som fattas på 
mötet ska kunna följas upp. Det är bra om du har erfa-
renhet av fullmäktigearbete, så att du kan hjälpa mö-
tesordföranden att leda mötet om det behövs. Du ska 
inte vara ledamot av fullmäktige själv.

Valberedningens 
ordförande

En person 
  
Utöver uppgifterna som hör till valberedningens leda-
möter ska ordförande samordna valberedningens arbe-
te och ha kontinuerlig kontakt med presidiet om vilka 
uppdrag som ska utlysas när. Ordföranden ansvarar 
också för utvärdering av valberedningens arbete under 
verksamhetsåret samt skriver testamente. 

Den person som innehar posten har också ansvar för 
delar av kårens dagliga eller löpande verksamhet utöver 
det som finns i postbeskrivningen. Detta för att avlasta 
presidiet och styrelsen i deras arbete. Detta ansvar gäl-
ler bland annat deltagande vid kårgillen, affischering 
och städning och planeras i samråd med presidiet.
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Ledamöter av valbe-
redningen

Fem ledamöter 
  
Valberedningen förbereder kandidaterna i val till HTS 
förtroendeposter. Valberedningen ansvarar, tillsam-
mans med presidiet, för att utlysa kårens förtroende-
poster. Valberedningen tar därefter in kandidaturer, 
intervjuar kandidater och föreslår vilka personer som 
ska bli valda till de olika posterna. Valberedningen an-
svarar även för att postbeskrivningarna är uppdaterade 
och relevanta. Valberedningen arbetar under hela året, 
men har en stor arbetstopp under andra halvan av vå-
ren inför valfullmäktige, då alla kårens poster ska utly-
sas på nytt. 
  
Valberedningen valbereds inte, utan du kandiderar ge-
nom att skicka ett mail till ordf@hts.lu.se 
  
Du som söker posten... 
... bör ha en god personkännedom och tycka det är 
roligt att ställa relevanta frågor till kandidaterna till de 
olika posterna. Som valberedare är det viktigt att vara 
organiserad och tydlig, och att inte sprida information 
om vad som händer inom valberedningen till andra! 
Du bör ha bra kontakter inom kåren och vara lite in-
satt i vad de olika uppdragen innebär..

Valnämndens ordfö-
rande

En person  

Utöver uppgifterna som hör till välnämndens ledamö-
ter ska ordförande samordna valnämndens arbete och 
ha högsta ansvaret för att kårvalet genomförs på ett 
korrekt och demokratiskt sätt. Ordföranden ansvarar 
också för utvärdering av det genomförda valet samt 
skriver testamente. 

Den person som innehar posten har också ansvar för 
delar av kårens dagliga eller löpande verksamhet utöver 
det som finns i postbeskrivningen. Detta för att avlasta 
presidiet och styrelsen i deras arbete. Detta ansvar gäl-
ler bland annat deltagande vid kårgillen, affischering 
och städning och planeras i samråd med presidiet.
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Ledamöter av val-
nämnden

Fem ledamöter 
  
Valnämnden ansvarar för att genomföra HTS kårval, 
alltså valet till kårfullmäktige, som sker under första 
halvan av vårterminen. Valnämnden tar in kandidater, 
ser till att de är valbara (d.v.s. medlemmar i kåren), pla-
nerar valets genomförande och ansvarar för att det blir 
skött på ett bra och demokratiskt sätt, samt räknar rös-
terna när valet är klart. Valnämnden arbetar endast un-
der valperioden. 
  
  
Du som söker posten... 
... bör vara noggrann och organiserad (valet får inte gå 
fel, då finns risken att det måste göras om), men fram-
förallt ha många idéer om hur valet kan genomföras, 
hur vi höjer valdeltagandet och når ut med information 
om att det är val och får folk att rösta

Ledamöter av ut-
bildningsutskottet

5 ledamöter 

I utbildningsutskottet diskuteras och förankras fakul-
tetsgemensamma utbildningsfrågor som exempelvis 
anonyma tentor, uppsatsriktlinjer och hanteringen av 
kursutvärderingar. Genom utskottet kan kåren arbeta 
med dessa frågor så att alla studenter vid HT, oavsett 
institution, får lika rättigheter och möjligheter. Utskot-
tet arbetar i projekt med att kartlägga hur det ser ut på 
de olika institutionerna i olika utbildningsrelaterade 
frågor.  
  
I mån av tid är utskottet ett bollplank för VKOU och 
våra ledamöter i grundutbildningsnämnden. 
  
Du som söker posten… 
… är intresserad av utbildningsfrågor! Du vill lägga ner 
din tid på att göra utbildningarna på våra institutioner 
ännu bättre. Du är intresserad av att jämföra olika möj-
liga lösningar med varandra, hitta goda exempel och 
sprida dessa. Du är också intresserad av att nå ut till 
fler studenter för att samla in deras åsikter om hur ut-
bildningarna fungerar.
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Ledamöter av studi-
esociala utskottet

5 ledamöter 

Studiesociala utskottet arbetar med frågor som rör allt 
från studiemiljöer till studenthälsa och studentekonomi 
Utskottet arbetar i projekt med att kartlägga den studi-
esociala miljön på våra institutioner och att öka till-
gängligheten. Utskottet kan även arbeta med att samla 
in åsikter från studenterna i studiesociala frågor. 

I mån av tid är utskottet ett bollplank för VKOS och 
våra ledamöter i lokala skyddskommittén i studiesocia-
la frågor.  

  
Du som söker posten… 
… är intresserad av frågor som rör studiemiljöer och 
studenternas situation! Du vill lägga ner din tid på att 
göra studiemiljöerna på våra institutioner ännu bättre. 
Du är också intresserad av att nå ut till fler studenter 
för att samla in deras åsikter om studiemiljöerna, och 
fundera på hur de tankar och idéer som finns kan ge-
nomföras på bästa sätt..

Språkcaféutskottets 
ordförande

En person 
  
Språkcaféutskottets ordförande samordnar 
språkcaféutskottets arbete d.v.s. framförallt att arbeta 
med alla ledamöter vid planering och anordning av 
caféet varje vecka samt ansvara för marknadsföring i 
samband med presidiet. Utöver att ansvara för det 
sammankallar  
ordförande arbetsgruppen vid behov till möten Ordfö-
rande ansvarar också för att verksamheten utvärderas 
löpande. 

Den person som innehar posten har också ansvar för 
delar av kårens dagliga eller löpande verksamhet utöver 
det som finns i postbeskrivningen. Detta för att avlasta 
presidiet och styrelsen i deras arbete. Detta ansvar gäl-
ler bland annat deltagande vid kårgillen, affischering 
och städning och planeras i samråd med presidiet.
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Ledamöter av 
språkcaféutskottet

Åtta ledamöter 
  
Språkcaféutskottet huvudsakliga uppgift är att driva 
Café Multilingua. Syftet med verksamheten är att skapa 
en mötesplats där studenter från olika länder kan träf-
fas och utveckla sina språkkunskaper i en informell 
miljö. Utskottets ledamöter bildar en samordnande 
arbetsgrupp som organiserar samt utvecklar och utvär-
derar verksamheten. Förutom att arrangera caféet en 
gång i vecka ansvarar även arbetsgruppen för planering 
av särskilda temadagar, marknadsföring samt att in-
formera via sociala medier. Som ledamot ansvarar man 
för det praktiska i verksamheten, samt deltar vid ut-
skottsmöten och fungerar som ett ansikte utåt för Café 
Multilingua. 
  
Du som söker posten... 
... är intresserad avspråk och tycker om sociala evene-
mang! Du är bra på att arbeta i lag, är organiserad och 
har lätt för att kommunicera med andra. Du är en initi-
ativtagande person som gärna bollar idéer med din ar-
betsgrupp och kommer med egna förslag. God kun-
skap i engelska är ett krav, då en stor del av kommuni-
kationen på caféet och utskottsmötena sker på engels-
ka.sker på engelska.
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Sexmästare En person 
  
Sexmästaren är ordförande för sexmästeriet och leder 
dess arbete. Under novischperioden leder sexmästaren 
den arbetsgrupp som arbetar med novischperiodens 
praktiska delar såsom fika och pynt. Sexmästaren an-
svarar även för att löpande rapportera utskottets arbete 
till VKOS samt att vid verksamhetsårets slut skriva tes-
tamente.  
  
Du som söker posten… 
...Tycka om att planera och arbeta med sociala evene-
mang som kåren arrangerar. Du bör även vara beredd 
att lägga ner mycket tid på planering och administrativt 
arbete i samband med evenemangen. 

Den person som innehar posten har också ansvar för 
delar av kårens dagliga eller löpande verksamhet utöver 
det som finns i postbeskrivningen. Detta för att avlasta 
presidiet och styrelsen i deras arbete. Detta ansvar gäl-
ler bland annat deltagande vid kårgillen, affischering 
och städning och planeras i samråd med presidiet.

Ledamöter av sex-
mästeriet

5 ledamöter 

Sexmästeriet är de som fixar med kårens sociala evenemang: 
sittningar, pysseldagar, och andra aktiviteter för HTS medlem-
mar. Sexmästeriet ordnar kontinuerligt aktiviteter under 
läsåret, gärna i dialog med andra utskott i kåren. 

I mån av tid kan sexmästeriet vara ett bollplank för och 
bistå kårens andra organ vid planering av deras sociala 
aktivister.  

Du som söker posten… 
… tycker det är roligt att planera sociala evenemang, 
allt från pynt på sittningar och sånghäften till att baka 
semlor och blanda våffelsmet. Som medlem i sexmäs-
teriet är du den som ser till att alla andra är glada och 
mår bra, samtidigt som du har roligt själv.
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Grafisk designer En person 
  
Den grafiska designern ska vara kåren behjälplig vid 
utformning av bild och text, särskilt vid framtagande 
av affischer eller bildmaterial. Den grafiska designern 
ska även vara delaktig i arbetet med utvecklingen av 
kårens grafiska profil, och kunna bistå kåren när det 
kommer till frågor rörande kårens grafiska profil och 
logotyp. 
  
Du som söker posten… 
… ska vara intresserad av grafisk design och formgiv-
ning. Du ska gärna ha kunskap inom grafiska program, 
vektorisering, m.m. 

Månbas En person 
  
Månbasen är projektledare och ytterst ansvarig för den 
Lunära högtiden som är kårens stora bankett. Månba-
sen är ordförande för lunära kommittén vilka tillsam-
mans ska arrangera högtiden. Månbasen fungerar som 
kommunikationslänk mellan presidiet och kommittén. 
Månbasen är ansvarig för att efter avslutat event skriva 
ett testamente.  
  
Du som söker posten... 
…Bör tycka det är roligt att arrangera stora fester. Du 
bör även vara bra på att organisera arbetet och leda en 
grupp mot ett mål. Men framför allt ska du vara be-
redd att lägga ner mycket tid på att planera och arran-
gera Lunära högtiden. 

Den person som innehar posten har också ansvar för 
delar av kårens dagliga eller löpande verksamhet utöver 
det som finns i postbeskrivningen. Detta för att avlasta 
presidiet och styrelsen i deras arbete. Detta ansvar gäl-
ler bland annat deltagande vid kårgillen, affischering 
och städning och planeras i samråd med presidiet.
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Lunära kommittén 5 ledamöter 

Kommitténs ansvar är att tillsammans med månbasen 
genomföra Lunära högtiden under året. I detta ansvar 
ingår bland annat: 

- Att tillsammans med månbasen utforma idéer 
runt hur Lunära högtiden  

- Utföra efterforskning av lokaler och dylikt 
samt boka och  hålla kontakt med dessa 

- Planera och genomföra högtiden gällande tex. 
Anmodan, marknadsföring, anmälningssyms-
tem, catering, dekorationer ordenskappittel 
etc.  

Du som söker posten… 

- … tycker det är roligt att planera stora fester. 
Du är driven, organiserad och beredd att lägga 
ner mycket tid under perioden november till 
februari då högtiden är.

Spelledare En person 

Spelledarens uppgift är att se till att kårens samling av 
sällskapsspel används av kårens medlemmar genom att 
regelbundet arrangera spelkvällar. Spelledaren ansvarar 
för att köpa in fika till sammankomsterna, vårda kårens 
befintliga spel, samt att köpa in nya spel  

Spelledaren ska om möjligt samarbeta med, språkcafét 
samt sexmästeriet. 
  
Du som söker posten bör... 
.. vara intresserad av olika typer av spel och vilja samla 
de kårmedlemmar som delar detta intresse för spel-
kvällar och andra sammankomster. 

Den person som innehar posten har också ansvar för 
delar av kårens dagliga eller löpande verksamhet utöver 
det som finns i postbeskrivningen. Detta för att avlasta 
presidiet och styrelsen i deras arbete. Detta ansvar gäl-
ler bland annat deltagande vid kårgillen, affischering 
och städning och planeras i samråd med presidiet
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Lagledare Lagledare 1 person  

Lagledaren är sammankallande för HTS BK som är kårens 
fotbollslag. Lagledaren ser till att fotbollslaget samlas i träning-
ar. Lagledaren ansvarar också för att laget anmäls till matcher 
och turneringar samt att det finns spelare till dessa. Lagledaren 
ansvarar även för att köpa in utrustning i form av exempelvis 
lagtröjor och fotbollar.   

Lagledaren på ett sportsligt sätt företräda kåren i frågor 
om idrott till exempel vid kårmästerskapen  

Lagledaren får gärna samarbeta med sexmästeriet kring 
gemensamma aktiviteter.  

Lagledaren är med automatik inte lagkapten, utan lag-
kapten är upp till medlemmarna i HTS BK att välja.  

Du som söker posten... 
... tycker det är roligt med lekar, sport och annan fysisk 
aktivitet. Du vill gärna inleda samarbete med andra 
kårer, och upprätthålla tidigare aktiviteter.

Ledamöter av kon-
stitutionsrådet

Fyra personer 
  
Konstitutionsrådet är HTS organ för överklagande av 
beslut. Rådet prövar stadgetolkningar och utreder 
stadgebrott om någon kårmedlem har anmält att ett 
sådant har skett. Rådet väljs på två år och består av to-
talt fyra ledamöter, där två nya personer väljs vartannat 
år. 

Du som söker posten… 
bör ha mycket god erfarenhet av att tolka kårens stad-
gar, exempelvis i egenskap av att ha varit presidial.
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Sakrevisor En ordinarie och en ersättare 
  
Sakrevisorn granskar kårens verksamhet, utöver det 
som är av ekonomisk art. I slutet av året går sakrevi-
sorn igenom och ser till att det finns protokoll på de 
beslut som fattats, att kåren har följt verksamhetspla-
nen och inte brutit mot stadgarna.Tillsammans med 
den ekonomiska revisorn föreslår sakrevisorn att sty-
relsen ska få ansvarsfrihet när året är slut, förutsatt att 
inga fel har uppdagats. 
  
Du som söker posten… 
bör ha god erfarenhet av hur kårens verksamhet ser ut, 
gärna med något eller några års perspektiv. Du ska 
kunna vara presidiet och styrelsen behjäplig under året 
och kunna svara på frågor kring hur olika saker kan 
och bör genomföras. Du får inte ha några andra upp-
drag inom kåren. Det går bra att som sakrevisor vara 
medlem i en annan kår, så länge du har god kunskap 
om HTS.

Ekonomisk revisor En person 
  
Den ekonomiska revisorn granskar kårens ekonomi 
och bokföring i slutet av året. Revisorn brukar vara en 
auktoriserad revisor från en revisionsbyrå.

Del II: Studerande-
representanter på 
område HT

Humanistiska och teologiska fakulteterna är de fakulteter som 
HTS tillhör och har rätt att utbildningsbevaka på. HT-fakulte-
teterna består av våra åtta institutioner och i dess nämnder och 
styrelser fattas beslut som berör våra utbildningar och den forsk-
ning som bedrivs på området.
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Fakultetsstyrelsen 
och fakultetsstyrel-
sens arbetsutskott 
för humaniora och 
teologi
Arvoderad

Två personer 
  
Fakultetsstyrelsen är HT-fakulteternas högsta beslu-
tande organ, och består av lärarrepresentanter, studen-
ter och allmänrepresentanter (personer utanför univer-
sitetet som ska ge fakultetsstyrelsen nya intryck från 
världen utanför). Fakultetsstyrelsen fattar övergripande 
beslut om utbildningar och forskning, om fakulteternas 
budget och resursfördelning, policydokument och sva-
rar på remisser från universitetet eller utbildningsde-
partementet. Styrelsen har möte en gång i månaden, 
vanligtvis en hel förmiddag. 

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) förbereder fa-
kultetsstyrelsens möten och fattar beslut om de frågor 
som är för detaljerade eller för brådskande för att nå 
styrelsen. Arbetsutskottet för diskussioner kring re-
missvar och har en lång budgetberedning under hös-
ten. 
Arbetsutskottet består av fakulteternas dekaner (fyra 
stycken), två studenter, en doktorand samt fakulteter-
nas kanslichef  och ekonomichef. Arbetsutskottet har 
möte ca var tredje vecka, vanligtvis en hel förmiddag. 
  
De HTS-medlemmar som väljs till fakultetsstyrelsen 
väljs automatiskt även till dess arbetsutskott. Kårordfö-
rande ska vara en av våra två representanter i fakultets-
styrelsen och AU. 
  
Du som söker posten... 
... måste ha goda kunskaper om hur HT-fakulteterna 
fungerar, eller snabbt vilja och kunna skaffa dig dessa 
kunskaper. Du bör ha gott om tid och intresse för att 
arbeta med frågor som rör område HT:s organisation 
och övergripande planering av utbildning och forsk-
ning. Du bör ha intresse för att lära dig hur fakulteter-
nas budget ser ut och fungerar och vilja bevaka studen-
ternas intressen i alla de beslut som fattas av fakultets-
styrelsen. Du bör har en tids erfarenhet från arbete i 
kåren.
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Grundutbildnings-
nämnden 
Arvoderad

Tre personer 
  
Grundutbildningsnämnden (GUN) är en av HT-fakul-
teternas tre facknämnder. Den för diskussioner och 
fattar beslut om frågor som rör grundutbildningen (alla 
kurser upp till masternivå). I GUN förs diskussioner 
om frågor som rör våra utbildningar direkt, som kurs-
värderingar, kvalitetsarbete, kursplaner, retention (hur 
vi ser till att studenterna klarar sina kurser och ”kom-
mer igenom” utbildningen), studievägledningen, med 
mera. GUN har möte en gång i månaden, vanligtvis en 
hel förmiddag, och leds av prodekanen för grundut-
bildningen. 
  
Vice kårordförande med utbildningsansvar ska vara en 
av våra tre representanter i GUN. 
  
Du som söker posten... 
... bör ha ett stort intresse för att arbeta med frågor 
som rör grundutbildningen, på ett övergripande plan. 
Du ska ha tid att läsa in dig på de handlingar som 
kommer inför mötena och vilja förankra beslut och 
åsikter i kårens utbildningsutskott.

Forskarutbildnings-
nämnden
Arvoderad

En person 
  
Forskarutbildningsnämnden är en av HT-fakulteternas 
tre verksamhetsnämnder. Nämnden diskuterar frågor 
som rör forskarutbildningen, det vill säga doktoran-
dernas utbildning och förutsättningar. Nämnden fattar 
beslut om bland annat hur många doktorander som 
ska antas varje år och vilka som antas. 
HTS har en ledamot i nämnden, och Doktorandkåren 
två. Nämnden har möte en gång i månaden, vanligtvis 
en hel förmiddag. 
  
Du som söker posten... 
... bör ha god kunskap om HT-fakulteterna och intres-
se för att lära dig mer om forskarutbildningen, och hur 
vi möjliggör att det är en smidig övergång från grund-
utbildning till forskarutbildning.
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Kursplanegranskare
Arvoderad

Två personer 
  
Alla kursplaner som går genom HT-fakulteterna 
centralt går igenom kursplanegranskarna. Det är ett 
antal lärare och studenter som ser till att kursplanerna 
är korrekt skrivna och har mål och examinationsfor-
mer som fungerar i praktiken, innan de antas av pro-
dekanen för grundutbildning. I kursplanegruppen sit-
ter två studenter, som får kursplanerna på e-post, 
granskar och godkänner dessa. 
  
Du som söker uppdraget… 
ska ha stor erfarenhet av att arbeta med kursplaner, 
från exempelvis en institutionsstyrelse. Du bör ha för-
kunskaper om hur en bra kursplan bör se ut, och käns-
la för vilka begrepp och uttryck som kan användas. Du 
måste vara effektiv och kunna arbeta snabbt, då kurs-
planerna måste igenom systemet så fort som möjligt 
för att kurserna ska kunna ges.

Lärarförslagsnämn-
den
Arvoderad

En ordinarie och en ersättare 
  
Lärarförslagsnämnden är den grupp inom HT-fakulte-
terna som hanterar anställningsprocessen av nya lärare 
(lektorer och professorer). Nämnden utlyser uppdra-
gen, intervjuar kandidaterna, besöker de provföreläs-
ningar som hålls i olika ämnen och tar in expertutlå-
tanden från sakkunniga. 
Därefter bestämmer nämnden vem som ska anställas 
på det aktuella uppdraget. Lärarförslagsnämnden är ett 
omfattande och krävande uppdrag, där studerandere-
presentanter förväntas vara mycket delaktig och kunna 
lägga ner en hel del tid på möten, diskussioner och 
provföreläsningar. 
  
Du som söker posten… 
bör ha studerat vid universitetet ett tag, och ha funde-
rat mycket på hur en bra lärare ska vara. Du bör ha 
god överblick över HT-fakulteterna och de ämnen som 
studeras på institutionerna och ha inblick i vilka olika 
typer av arbetsuppgifter som ryms inom de olika tjäns-
terna på universitetet. Du måste ha gott om tid att läg-
ga ner på uppdraget.
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Nämnden för äm-
neslärarutbildning-
en (NÄLU)

Två personer 
  
Denna nämnd är ansvarig för ämneslärarutbildningen. 
Nämnden är en samarbetsnämnd med representanter 
från utbildningen samt Lunds universitet och Kristian-
stad högskola. 
  
I denna nämnd ska ordförande för utbildningsveten-
skapliga studentrådet samt vice kårordförande med 
utbildningsansvar sitta.

Etikrådet En person  

Etikrådet ska arbeta för att öka förståelsen för vikten 
av ett etiskt förhållningssätt i Humanistiska och teolo-
giska fakulteternas verksamheter, stimulera till diskus-
sion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsut-
veckling inom det etiska området. Rådet kan exempel-
vis anordna seminarier, besöka fakulteternas verksam-
hetsnämnder för diskussioner, utarbeta förslag till re-
kommendationer inom etikområdet och yttra sig över 
remisser som rör etik.  

Du som söker posten...  
…bör ha god kunskap om HT-fakulteternas verksam-
het och ett intresse för etiska frågor kopplat till utbild-
ning och forskning. Du ska ha möjlighet att delta i 
möte några timmar i månaden.

Del III: Uppdrag 
inom samarbetsor-
gan
LUS, Lunds universitets studentkårer 
  

LUS är ett samarbetsorgan för Lunds studentkårer, som ansvarar för att välja studeranderepresen-
tanter till styrelser och arbetsgrupper på central universitetsnivå, samt att förvalta tre stiftelser, Stu-
dentombudet, Lunds studenters fanborg och BoPoolen. LUS arbetar även för en bättre tillvaro för 
Lunds studenter mot kommun- och regionpolitikerna.
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LUS ting En ordinarie och en ersättare 

  

LUS ting är LUS högsta beslutande organ.Tinget fattar 
beslut om budget och verksamhetsplan för LUS, samt 
väljer studeranderepresentanter till centrala upp-
drag.Varje kår har en ledamot och en ersättare i tinget, 
och detta ska vara personer som kan föra kårens talan. 
HTS tingsledamöter ska därför kårordförande samt 
vice kårordförande med utbildningsansvar. 

  

I LUS ting ska kårordförande vara ordinarie ledamot 
och vice kårordförande med utbildningsansvar vara 
suppleant.

LUS valberedning En ordinarie och en ersättare 
  
LUS valberedning förbereder de val som förrättas av 
LUS ting genom att ta in kandidaturer, intervjua kan-
didater och ge förslag på vem/vilka som ska väljas till 
uppdragen. Valberedningen jobbar mycket inför de två 
valtingen i främst april men även lite i maj, men även 
till viss del under resten av året. 
  
Du som söker posten... 
... bör har god kännedom om LUS, och vara beredd att 
arbeta en hel del i april och maj.

Akademiska Föreningen (AF) 
  
AF är en stor studentförening som håller till i AF-borgen i Lundagård. Inom AF finns en stor 
mängd utskott, som Radio AF, Konstsamlingen, de stora spexen, Studentarkivet, Ordkonst m.m. 
Nationerna och kårerna är huvudmän för AF, och genom Studentlund är alla våra medlemmar även 
medlemmar i AF.
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AF:s överstyrelse En ordinarie och en ersättare 
  
AF:s överstyrelse (AF-ÖS, eller ”öset”) är AF:s högsta 
beslutande organ. AF-ÖS fattar beslut om budget och 
verksamhetsplan för Akademiska Föreningen och väl-
jer verksamhetschef  och kommunikationschef  samt 
alla utskottens förmän. I AF-ÖS förs även diskussioner 
om utvecklingen av AF och nya satsningar inom före-
ningen. 
  
Du som söker posten... 
... bör ha ett intresse för den delen av Lunds studentliv 
som berör nationerna och AF, och vara intresserad av 
att utveckla HTS samarbete med dessa.

AF:s stipendie-
nämnd

Två personer: en ledamot för teologiska fakulteten och en leda-
mot för humanistiska fakulteten 
  
AF:s stipendienämnd delar varje termin ut en stor 
mängd stipendier till studenter i Lund. Stipendierna är 
ofta uppdelade på ämne och fakultet, och stipendie-
nämnden har därför en ledamot från varje fakultet. Då 
HTS spänner över två (ceremoniella) fakulteter, har vi 
två ledamöter. 
  
Du som söker posten... 
... bör tillhöra antingen Teologiska fakulteten eller 
Humanistiska fakulteten och inte själv söka stipendier 
från AF under det år du sitter som ledamot i stipen-
dienämnden. AF:s stipendienämnd har ett sammanträ-
de per termin.

SFS, Sveriges Förenade Studentkårer 
  
SFS är ett samarbetsorgan för studentkårerna runt om i Sverige. SFS väljer studeranderepresentan-
ter till nationella arbetsgrupper och styrelser, och arbetar med att företräda studenternas åsikter mot 
exempelvis utbildningsdepartementet, högskoleverket och CSN.
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Ombud till SFS-FUM Fyra personer (kan variera från år till år då antalet ombud är 
styrt av studentkårens medlemsantal) 
  
SFS-FUM (fullmäktige) är SFS högsta beslutande or-
gan. Du måste kunna åka på SFS-FUM den aktuella 
helgen och vara delaktig i förberedelsearbetet under 
vårterminen. Arbetet innebär främst att skriva och läsa 
motioner och kräver mycket jobb samt god närvaro. 
Det är ett bra tillfälle att träffa andra studentkårer för 
att knyta kontakter och diskutera gemensamma pro-
blem och möjligheter.  
  
Du som söker posten... 
... bör vara intresserad av nationell utbildningspolitik. 
Du måste kunna åka på SFS-FUM den aktuella helgen 
och vara delaktig i förberedelsearbetet under april och 
maj, vilket kräver mycket jobb och god närvaro.

Terminsräkningsföreningen,TRF 
  
TRF ansvarar för kårernas och nationernas medlemregister, utskick av räkningar, administrering av 
medlemmarnas inbetalningar och utskick av medlemskort.

TRF:s stämma Två personer: en ordinarie och en ersättare 
  
TRF:s stämma är Terminsräkningsföreningens högsta 
beslutande organ. Det hålls en gång per termin och 
fattar beslut om budget och bokslut samt väljer styrelse 
för Terminsräkningsföreningen.  

En av våra representanter i stämman bör vara en pre-
sidial. 
  
Du som söker posten... 
... bör vara intresserad av att samarbeta med nationerna 
och vara lite insatt i hur medlemsregistret Upright samt 
Studentlund fungerar.
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