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Beskrivning av uppdraget - Presidiet
Örebro studentkår (ÖS) är en medlemsdriven organisation som företräder alla studenter och doktorander
vid Örebro universitet. ÖS bedriver ett omfattande arbete både på nationell och lokal nivå där ÖS främsta
uppdrag är att föra samtliga studenters och doktoranders talan med utgångspunkt i Örebro studentkårs
åsiktsdokument. ÖS har fyra heltidsarvoderade poster varav tre (Ordförande, vice ordförande med
utbildningspolitiskt ansvar och vice ordförande med studiesocialt ansvar) tillsammans utgör ÖS presidium.
Dessa tre är förtroendevalda av ÖS fullmäktige om en mandatperiod på ett år. Presidiet arbetar tätt
tillsammans med bland annat kårstyrelsen där de leder och planerar kårstyrelsens arbete vilket främst syftar
till att genomföra verksamhetsplanen.
Presidiet utför ett politiskt påverkansarbete och representerar studenter och doktorander inom
universitetets samtliga institutioner och genomför en rad olika kampanjer och projekt. Utöver detta
medverkar presidiet i nyhetsmedier och bedriver ett stort engagemang i sociala medier. Presidiet arbetar
nära samtliga kårsektioner, leder en rad olika råd och har ett gott samarbete med Örebro kommun och
Örebro universitet.

Beskrivning av uppdraget - Vice ordförande med
studiesocialt ansvar
Som vice ordförande med studiesocialt ansvar arbetar du med politiskt påverkansarbete, lokalt såväl som
nationellt, och representerar alla studenter vid Örebro universitet i studiesociala frågor. Studiesociala frågor
berör förutsättningar för studier så som studiemiljö, trygghet, jämlikhet, studentbostäder och introduktion
till nya studenter.
Du arbetar med studentbostadspolitiska frågor och för därför dialog med studentbostadsbolag i Örebro,
deltar på studentbostadskonferenser samt är medias kontaktperson i dessa frågor.
Du är även huvudstuderande skyddsombud och sammankallar Örebro studentkårs skyddsråd, sitter med i
universitetets Skyddskommitté samt byggmöten. Där för du studenternas talan i trygghetsfrågor samt
fysisk, psykisk och psykosocial studiemiljö. Du deltar även i skyddsronder och trygghetsvandringar på
universitets tre Campus. Du är högst ansvarig för jämlikhetsfrågor som rör studenter och utbildningar. Du
är högst ansvarig för introduktionen från Örebro studentkår och sitter med i Qrakegruppen tillsammans
med bland annat Introduktionsansvarig samt alla kårsektioners generaler.

Efter nominering
Efter nomineringsstopp blir samtliga nominerade kontaktade av ÖS valnämnd antingen via mail eller
telefon. Samtliga nominerade kommer att behöva skicka in ett CV och ett personligt brev som ett svar på
att de vill kandidera till den aktuella posten. Kandidaterna kommer att sedan att medverka på en hearing
som anordnas av Valnämnden. På hearingen är samtliga medlemmar i ÖS välkomna att lyssna på
anföranden och ställa frågor till kandidaterna. Valmötet äger rum i april och där kommer kandidaterna att
hålla ett sista anförande för fullmäktigeledamöterna. Det är sedan fullmäktigeledamöterna som röstar på
kandidaterna. Kan en kandidat av olika anledningar inte närvara på valmötet ska detta meddelas till ÖS
valnämnd – Kandidaten kan då välja att skicka in ett skriftligt anförande som läses upp för fullmäktigeledamöterna. Vald kandidat genomgår en överlämning under juni månad och tillträder uppdraget 1 juli.

