
Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet s.  1 av 3 

 

   
 

 

 
Humanistiska och 
teologiska studentkåren 

 
Riktlinje för överlämning mellan HTS 

förtroendevalda och studentrepresentanter 
 

Antagen av styrelsen 2019-04-17 
Reviderad av styrelsen 2019-06-08 

 
 
Denna riktlinje reglerar överlämning mellan HTS förtroendevalda.  

Alla HTS förtroendevalda och studentrepresentanter sitter på mandatperioder av ett verksamhetsår, med 
undantag för ledamöter i konstitutionsrådet (som sitter på mandatperioder av två verksamhetsår) och 
inspektor (som sitter på en mandatperiod av två kalenderår).  

Vid avslutad mandatperiod ska personer som suttit på tyngre förtroendeposter eller 
studeranderepresentantsposter fylla i HTS testamentesmall (se Bilaga 1).  Utöver en ifylld testamentesmall 
är det bra om avgående och tillträdande person kan ha ett fysiskt möte för att prata om posten. 

Den första delen, ”Allmänt om [post]”, ska fyllas på löpande. Varje ny avgående person får lov att 
uppdatera texten och lägga till saker. Anser man att något av det som står där inte alls har gått att applicera 
på det egna verksamhetsåret kan detta med fördel lyftas fram i en fotnot, och om även personen som 
kliver av året efter anser att det inte gått att applicera på verksamhetsåret kan det strykas. Den andra 
delen, ”Specifikt om [verksamhetsår]”, ska fyllas i på nytt efter varje avslutat verksamhetsår av den 
avgående personen.  

Eftersom HTS förtroendeposter skiljer sig mycket åt i sin karaktär är det inte alla frågor som är relevanta 
att besvara för alla poster. Vilka frågor som är relevanta att besvara avgörs av personen som skriver 
testamentet.  

Vissa poster innehas av mer än en person, och dessa ansvarar gemensamt för att testamentesmallen fylls 
i. Personer som är ansvariga för ett utskott eller dylikt ansvarar för att testamentesmallen fylls i, men kan 
själv välja om den ska fyllas i tillsammans med resten av ledamöterna.   

Testamentesmallen bör följas i av personer som har innehaft följande förtroende- och 
studentrepresentantsposter:  

• Novischamiral 

• Fullmäktiges mötesordförande 

• Valberedningen (genom valberedningens ordförande) 

• Valnämnden (genom valnämndens ordförande) 

• Utbildningsutskottet (genom VKOU) 

• Studiesociala utskottet (genom VKOS) 
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• Språkkaféutskottet (genom språkcaféutskottets ordförande) 

• Arbetsmarknadsutskottet (genom arbetsmarknadsutskottets ordförande) 

• Sexmästeriet (genom sexmästaren) 

• Lunära kommittén (genom månbasen) 

• Spelledare 

• Lagledare 

• Lekledare 

• Studentrepresentanter i fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsen arbetsutskott för humaniora och 
teologi (2) 

• Studentrepresentanter i grundutbildningsnämnden (3) 

• Studentrepresentant i forskarutbildningsnämnden 

• Ordinarie studentrepresentant i lärarförslagsnämnden  

• Studentrepresentant i etikrådet 

• Kursplanegranskare (2)  

• HTS ordinarie representant i LUS valberedning 

• HTS ordinarie representant i AF:s överstyrelse 

• HTS representanter i AF:s stipendienämnd (2) 

• HTS ombud till SFS-FUM (4) 

• HTS representant i TRF:s stämma  

• Studentrådsordföranden (individuella testamenten) 

• Studerandeskyddsombud (individuella testamenten) 

• Studentrepresentanter i institutionsstyrelser (individuella testamenten).  
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Bilaga 1: HTS testamentesmall 

 

 
Humanistiska och teologiska 

studentkåren 

 
Testamente för [post]  

 

 

Allmänt om [post] 

Vad går posten ut på? 

Hur är det att inneha posten? 

Ungefär hur mycket tid behöver man lägga på sitt uppdrag? 

Vilka erfarenheter (från och utanför kåren) anser du man kan ha nytta av att ha innan man kliver på 
posten?  

Vad behöver man veta om posten innan man kliver på? Vad skulle du önska att någon hade berättat för 
dig? 

Vad tar man med sig när man kliver av posten? 

Något övrigt som bör sägas om posten? 

 

Specifikt om [verksamhetsår] 

Hur har verksamheten rent allmänt funkat under det gångna året? Vad har fungerar bra?  

Vad har fungerat mindre bra? 

Vilket har varit ert projekt i år? Vad har ni gjort under året? Vilka frågor har varit stora under året? Vad 
är ni stoltast över under året? 

Hur ser verksamheten inför nästa år ut? Vilka risker ser du? Vilka styrkor ser du?  

Något övrigt som bör sägas om posten under verksamhetsåret? 

[Namn], [post] [verksamhetsår]  

 


