
Rollbeskrivning – Ordförande 
 
Rollen som ordförande är rätt diffus och har ingen absolut beskrivning. Det är en roll du får 
forma mycket på egen hand. Det finns dock en del saker som man är ytterst ansvarig för:  
 

- Övergripande ansvar för föreningen  
- Vara ett stöd för övriga förtroendevalda 
- Leda arbetet i styrelsen 

 
Övergripande ansvar för föreningen 
Detta innebär att du representerar föreningen. Du har möten med kulturgeografen, du sköter 
främst kontakten med andra föreningar vid universitet och är firmatecknare.  
 
Under din tid som ordförande har du möjlighet att bl.a. utveckla nya policys som du och/eller 
styrelsen tycker saknas. Du är även till stor del ansvarig för att se till att rådande policys följs.  
 
Utöver detta har ordförande ansvaret för att kalla till och styra upp föreningens kollegier, 
Föreningskollegiet och Majkollegiet. Detta innebär allt från att boka salar till att skriva 
propositioner och hitta mötesordförande.  
 
 
Vara ett stöd för övriga förtroendevalda 
I vår förening är utskotten och övriga förtroendevalda väldigt autonoma och ska inte 
detaljstyras ”ovanifrån”. Dock ska du i din roll alltid vara där som stöd ifall det behövs, du 
ska även vara uppmärksam på ifall något inte fungerar. Ifall något inte fungerar ska du se till 
att det reds ut och fixas, hur det fixas är olika från situation till situation.  
 
Att vara ett stöd innebär också att hjälpa övriga förtroendevalda vid olika frågor som dyker 
upp. Du är den som ofta behöver ta beslut, både lätta och svårare, detta hänger även ihop med 
att du är ytterst ansvarig.  
 
Leda arbetet i styrelsen 
Som ordförande är det även du som leder arbetet i styrelsen. Detta innebär att du ser till att 
styra upp en kick-off eller liknande i början av verksamhetsåret, kallar till styrelsemöten samt 
ser till att nästa styrelse får en bra överlämning.  
 
Sammanfattningsvis innebär rollen som ordförande en hel del ansvar, men den är otroligt 
utvecklande, formbar och såklart väldigt rolig!   
	


