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ARBETSBESKRIVNINGAR VID UMEÅ STUDENTKÅR 
Denna ordning samlar arbetsbeskrivningar för samtliga tillsvidareanställda vid Umeå studentkår.   

Denna ordning har fastställts av kårstyrelsen den 14 september 2018. 
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Kanslichef 100% 

Personalledning 
- Leda och fördela arbetet för kårens anställda. 
- Företräda arbetsgivaren (kårstyrelsen) i löneförhandlingar och andra avtalsenliga 

förhandlingar. 
- Kvartalsvis genomföra medarbetarsamtal med samtliga arvoderade och anställda vid Umeå 

studentkår. 
- Brandskyddsombud för Umeå studentkår. 

Personaladministration 
- Ansvara för löneadministration, personalförsäkringar och skatter. 
- Ansvara/samordna åtgärder beträffande arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor. 
- Ansvara/samordna ärenden rörande personalvård och personalförmåner. 

Ekonomistyrning 
- Ansvara för upprättande av bokslut. 
- Ansvara/samordna upprätthållande av attest-och betalningsrutiner. 
- Ansvara för arkivering av kårens (ekonomiska) avtal. 

Organisationsstöd 
- Handha register över valda ledamöter till nämnder och styrelser. 
- Ansvara för att förvara lagtexter, handböcker, tidskrifter, remisser/remissvar samt 

utredningar där Umeå studentkår har ett intresse. 
- Dataskyddsombud för Umeå studentkår. 
- Att tillsammans med presidiet ansvara för överlämning gentemot tillträdande presidium 

samt introduktion av förtroendevalda. 
- Att vid behov medverka vid utbildning till nya presidiet och kårstyrelsen gällande 

kårens/universitetets organisation och historia samt i nationella utbildningsfrågor. 
- Utbildning och organisatoriskt stöd gentemot kårsektioner/kårföreningar. 
- Nyckelansvarig US lokaler. 
- Revisor fösr ett antal kårsektioner och kårföreningar. 

Verksamhetsstöd 
- Vara presidiet behjälplig vid utarbetande av remissvar och debattartiklar samt utarbeta 

beslutsunderlag till arbetsutskottet och kårstyrelsen. 
- Bevaka frågor som behandlas och handläggs av Umeå universitets styrelse och ledning, 

samt vara stöd för våra representanter i universitetets styrelser och nämnder. 
- Tillsammans med presidiet ansvara för genomförande av utredningar och projekt. 
- Medverka i arbetet med operativ plan och prioriteringar. 
- Utarbeta underlag gällande samordning inom US, ex. gemensamma system inom hela 

kårstrukturen. 
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Stiftelseadministration 
- Handläggare samt visst ekonomiansvar vid Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond 

samt Stiftelsen Studenthälsan innebärande: 
o Registrering och arkivering av ansökningar samt kommunikation med sökande. 
o Utformning av marknadsföringsmaterial. 
o Upprättande av budget och uppföljning av ekonomi. 
o Att ta fram löpande bokföringsunderlag till anlitad ekonomibyrå samt vara en resurs 

för denne i arbetet med årsredovisning och deklaration. 
- Handläggare samt visst ekonomiansvar vid Kårhusstiftelsen innebärande: 

o Upprättande, administration och uppföljning av avtal. 
o Framtagande av underlag och utredningar på uppdrag av styrelsen. 
o Upprättande av budget och uppföljning av ekonomi. 
o Att ta fram löpande bokföringsunderlag till anlitad ekonomibyrå samt vara en resurs 

för denne i arbetet med årsredovisning och deklaration. 
- Handläggare och ekonomiansvarig vid Stiftelsen Studenthälsan innebärande: 

o Registrering och arkivering av ansökningar samt kommunikation med sökande. 
o Utformning av marknadsföringsmaterial. 
o Upprättande av budget, löpande bokföring och uppföljning av ekonomi. 
o Upprättande av årlig resultat- och balansräkning samt ansvarig för stiftelsens 

deklaration. 
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Kanslist 100% 

Registerhantering 
- Registervård och urvalsbeställningar från US medlemsregister och Ladok. 
- Utgöra kontaktperson gentemot dataregisterleverantör avseende system o funktion. 
- Registrering av betalning av kåravgifter, adm. av återbetalningar/korrigeringar. 
- Underlag/utredningar rörande reglemente, kåravgifter o statistik. 
- Svarar på förfrågningar och gör urval gällande medgivandetjänsten via portal. 
- Samordningsansvar för studentkårens förmedling av boende till studenter. 

Expeditionsarbete 
- Hantering av medlemsärenden, besvara telefonförfrågningar och betjäna studenter över 

disk i enlighet med av kårfullmäktige fastställt reglemente. 
- Viss försäljningsverksamhet, t-shirts, pins, kårband m.m. 
- Avstämning av kontantkassa. 
- Arbetsledning av extrapersonal på expeditionen. 
- Att verka för att expen aktivt arbetar med medlemsvärvning. 
- Beställning av receptfria läkemedel samt inrapportering av försäljningsstatistik för dessa. 
- Hantering kring beställningar av receptfria läkemedel via webbshop. 
- Lagervård inklusive inventering av varor för försäljning vid kårexpeditionen. 

Kommunikation/utskick 
- Handläggning av förfrågningar från universitetets institutioner. 
- Ansvara/samordna utskick till studerande/medlemmar/institution. 
- Ansvara för inkommande utbytesstudenter. 
- Ansvara för uppdatering och utformning av information vid utskick till institutioner och 

medlemmar. 
- Ansvara/samordna att hemsidan och medlemsportal uppdateras med aktuell 

medlemsinformation. 
- Vid förfrågan vara behjälplig vid utvecklande (innehåll o upplägg) av kårens hemsida. 
- Medverka att synliggöra US på sociala medier – facebook, twitter, instagram.  
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Informationssekreterare 100% 

Organisationsstöd 
- I samråd med presidiet och övrig personal utveckla US organisation för medlemsvärvning. 
- Att handha US grafiska profil och vid behov göra ändringar i denna. 
- I samråd med presidiet utveckla medie- och kommunikationsstrategier. 
- Utveckla och komma med förslag på nya informationskanaler. 
- Ansvara för utredningar och framtagande av underlag för US informationsverksamhet. 

Verksamhetsstöd 
- Ansvara för layout och uppdatering av US webbplatser/digitala informationslösningar. 
- Ansvara för layout och utskick av nyhetsbrev samt kontinuerlig utveckling/uppdatering av 

densamma. 
- Genomföra US informationsverksamhet enligt gällande kommunikationsplan. 
- Samordna bokning, schemaläggning och layout av US dörrpratare och anslagstavlor. 
- Vara presidiet och förtroendevalda behjälplig vid planering av informationsinsatser och 

framtagande av grafiska produktioner. 
- Ansvara för schemaläggning av informationsinsatser som kräver bemanning. 
- Stödja kårsektioner och kårföreningar i deras informationsverksamhet. 

Marknadskoordinator/externa relationer 
- Att för varje termin ta fram en halvårsplan över vilka försäljningsinsatser och erbjudanden 

som ska göras mot externa parter samt att löpande göra uppföljning av planen. 
- Ombesörja kontinuerlig kontakt mellan externa företag och US, samt aktivt bedriva 

försäljning mot presumtiva samarbetspartners ex. partnerdagar. 
- Ansvara för annonsförsäljning/sponsring för US arrangemang för samarbetspartners. 
- I samråd med US presidium utveckla nya medlemsförmåner med externa parter. 

Ombesörja omvärldsbevakning gällande marknadsföring och/ eller erbjudande vid andra 
medlemsorganisationer. 

- Efter godkännande, för US räkning kunna sälja insatser när det gäller grafisk 
produktion/layout  till närstående delar av kåren ex. loppis, välkomstmässor, vertex, kårval 
samt layout/administration av Campuskortet. 

Datorsupport 
- Ansvara för kårens datorserver Common avseende administration och underhåll. 
- Ansvara för löpande översyn och support av arbetsplatsens behov av datorer, 

arbetstelefoner, skrivare eller annan teknisk utrustning samt tillhörande mjukvara. 
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Kamrer 100% 
- Kontering och registrering av fakturor. 
- Kund och Leverantörsreskontra (uppföljningssystem, bevaka in- och utbetalningar, 

påminnelseutskick). 
- Daglig bokföring avseende Umeå studentkår. 
- Administration av akutlånefonden (utbetalningar, bokföring och krav). 
- Likviditetskontroll och likviditetskalkyler. 
- Månadsvis avstämning av balansräkningen. 
- Biträda kanslichef och ordförande med bl.a. information om kontohistorik. 
- Uppdatera budget/tilläggsbudget i ekonomiprogram. 
- Att ta fram underlag för samt sammanställa månadsrapporter/ kvartalsrapporter. 
- Tillsammans med kanslichef medverka i bokslutsarbetet. 
- Årsvis upprätta deklaration för Umeå studentkår. 
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Vaktmästare 25% 

Dagligen/löpande 
- Posthantering – Frankering och tömning av postlåda samt sortering av inkommande post. 
- Vid behov assistera med kansliets storformatskrivare samt kontorsskrivare. 
- Löpande stöd till kansliets arbete med utåtriktade verksamheter såsom mässor, 

informationsmaterial, varuautomat eller motsvarande. 

Veckovis 
- Pappersåtervinning i kontorsutrymmen och kopieringsrum samt tidningar i personalrum. 
- Källsortering – tömning av plastbehållare i köket till återvinningsrummet. 
- Ordning i korridoren – pallar och kartonger placeras i källaren. 

Var 14:e dag 
- Uppsättning  av toalettpratare - torsdag/fredag. 
- Eventuell övrig affischering. 
- Eventuella inköp av personalfika. 
- Se över förråden i källare – vid behov rensning. 
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