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Befattningsbeskrivningar för SLUSS presidium 
Uppdaterad SLUSS vårmöte 2020 

 
Presidiet består av en ordförande, vice ordförande, en förste rådgivare samt en andre rådgivare. Ofta 
väljs föregående års ordförande till förste rådgivare och föregående års vice ordförande till andre 
rådgivare. Varje kår ska besökas av någon ur presidiet minst en gång per läsår.  
 

Ordföranden 
Det åligger särskilt ordföranden 
 
att företräda medlemskårernas studenter gentemot universitetet vad gäller utbildnings- och 

studiesociala frågor, 
 
att kalla till SLUSS-mötets sammanträden samt upprätta föredragningslista, 
 
att leda SLUSS-mötets sammanträden, 
 
att  kontinuerlig ha kontakt med doktorandnämndens ordförande, 
 
att om förfall av vice ordföranden fullgöra dennes åligganden, 
 
att delegera beslut till berörd kår om representation i SLU:s organ och arbetsgrupper om 

representationen innebär en post som enbart berör en kår, 
 
att företräda medlemskårernas studenter på det nationella planet vad gäller de politiska 

frågor som specifikt rör studenterna vid SLU, 
 
att tillsammans med vice ordföranden dagligen sköta det fortlöpande arbetet inom SLUSS, 
 
att aktivt inhämta kårernas åsikter i ärenden som berör dessa, 
 
att tillsammans med styrelsens ledamöter ansvara för att fokusråd genomförs, samt 
 
att i samråd med rådgivare senast 1 mars inkomma med verksamhetsberättelse för 

föregående verksamhetsår, samt andra för året relevanta handlingar, till SLUSS revisorer, 
 
att                   ordföranden skall meddela styrelsen om pågående eller planerade bisysslor av sådan 

karaktär att det kan komma att påverka det löpande arbetet (exempelvis extrajobb, 
studier eller politiska engagemang), 

 
att  frågan om bisysslor lämpligtvis tas upp vid intervjuerna vid inval av nya presidialer, 
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att verka för att SLU ska ta fram en lista över samtliga kurser som ges kommande termin 

samt kursernas program- och PN-koppling, och att SLUSS styrelse fördelar samtliga 
kurser och program mellan sig.    

Vice ordföranden 
Det åligger särskilt vice ordföranden 
 
att företräda medlemskårernas studenter gentemot universitetet vad gäller utbildnings- och 

studiesociala frågor, 
 
att om förfall av ordföranden fullgöra dennes åligganden, 
 
att företräda medlemskårernas studenter på det internationella planet vad gäller  
 de politiska frågor som specifikt rör studenterna vid SLU, 
 
att tillsammans med ordföranden dagligen sköta det fortlöpande arbetet inom SLUSS, 
 
att föra protokoll och vara kontrollräknare av röster vid SLUSS styrelsemöten, 
 
att vid kassörs förfall vara ekonomiskt ansvarig och ansvarig för löpande bokföring, samt 
 
att tillsammans med kassör lägga ett förslag till budget inför nästkommande verksamhetsår, 

samt 
 
att                   ordföranden skall meddela styrelsen om pågående eller planerade bisysslor av sådan 

karaktär att det kan komma att påverka det löpande arbetet (exempelvis extrajobb, 
studier eller politiska engagemang), 

 
att  frågan om bisysslor lämpligtvis tas upp vid intervjuerna vid inval av nya presidialer, 

att verka för att SLU ska ta fram en lista över samtliga kurser som ges kommande termin 
samt kursernas program- och PN-koppling, och att SLUSS styrelse fördelar samtliga 
kurser och program mellan sig. 

 

Förste och andre rådgivare 
Det åligger särskilt rådgivarna 
 
att stödja presidiet och styrelsens löpande arbete genom att bidra till kontinuitet, 
 
att  fullfölja de fleråriga uppdrag som vederbörande innehar, samt 
 
att i samråd med ordförande senast 1 mars inkomma med verksamhetsberättelse för 

föregående verksamhetsår, samt andra för året relevanta handlingar, till SLUSS revisorer. 
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Kassör 
Det åligger särskilt kassören  
 
att betala fakturor och fakturera, 
 
att sköta den löpande bokföringen, 
 
att upprätta årsbokslut för det redovisningsår kassören haft sin mandatperiod, 
 
att tillsammans med SLUSS presidium lägga ett budgetförslag för nästkommande år, 
 
att fungera som rådgivare till styrelsen och presidiet i ekonomiska frågor, samt 
 
att i samråd med SLUSS presidium senast 1 mars inkomma med bokslut och budget för 

föregående verksamhetsår till SLUSS revisorer. 
 
att bevaka och informera SLUSS styrelse om fondernas utveckling samt vara delaktig i 

sammankallade av ett möte/år tillsammans med sluss ordförande och vice ordförande 
för att hantera förvaltning av fonderna.  

 
 

Ordförande för SLUSS DN 
Det åligger ordförande i SLUSS DN 
 
att ansvara för att doktorandnämndens sammanträden genomförs, samt 
 
att representera forskarstudenterna i de universitetsorgan och arbetsgrupper som enligt 

fastställd förteckning tillfaller ordföranden 
 

Doktorandombudsmannen (DO) 
Det åligger särskilt DO 
 
att framför allt ge rådgivning, stöd och vid behov agera ombudsman till enskilda 

doktorander i ärenden kopplade till forskarutbildningen 
 
att informera doktorander om deras rättigheter och skyldigheter genom att delta i de 

ortsvisa/fakultetsvisa introduktionskurserna och i mån av tid delta i liknande aktiviteter 
arrangerade av institutioner eller motsvarande  

 
att arbeta förebyggande genom att bistå SLUSS doktorandnämnd, doktorandråden och 

SLUSS styrelse i deras arbete samt aktivt uppmärksamma dem på angelägna 
doktorandfrågor att driva t.ex. genom att fortlöpande bevaka forskarutbildningsfrågor 
inom universitetet och i den nationella, samt i viss mån den internationella, 
utbildningspolitiken samt tillhanda hålla statistik från det egna arbetet 

 
att  till verksamhetsberättelse och årsredovisning lämna en rapport till SLUSS styrelse  
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Ledamöter i universitetsstyrelsen 
Ordföranden för SLUSS, Förste rådgivare och ordföranden för SLUSS Doktorandnämnd är ledamöter i  
SLU:s styrelse, om inte styrelsen för SLUSS eller SLUSS doktorandnämnd beslutar annorlunda i enskilt  
fall.   
  
Arvodering 
Ordförande och vice ordförande arvoderas under 13 (tretton) på varandra följande månader, de första 
tolv månaderna för sitt uppdrag. Den trettonde månaden, likaså första rådgivningsmånaden berättigar 
fullt arvode för att överlämna och finnas till hand för sin efterträdare. Detta inkluderar en arvoderad 
ledig sommarmånad. Arvoderingen påbörjas när befattningsperioden påbörjas. Arvoderingen per 
månad är för ordförande 30 % av prisbasbeloppet och för vice ordförande 35 % av prisbasbeloppet. 
Arvodet för förste och andre rådgivare är arvoderade med 400 kr per månad i 10 månader. 
 
Kassör arvoderas under 11 (elva) månader. Arvoderingen påbörjas när befattningsperioden påbörjas. 
Arvodet är 5 % av vice ordförandes arvode. 
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