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Studiesocialt ansvarig (Kalmar/Växjö) 
(Eng. Board member in charge of Student’s social matters) 

Studiesocialt ansvarig är ansvarig för att bedriva Linnékårens studentpolitiska arbete berörande 
studentboende, trygghet, kollektivtrafik, arbetsmiljö, studentliv och andra studiesociala frågor. 

 
Studiesocialt ansvarig ska hålla sig uppdaterad i studiesociala frågor vid Linnéuniversitetet och utföra ett 
kontinuerligt arbete för att förbättra den studiesociala situationen för dess studenter. 

 
Studiesocialt ansvarig skall sitta med i passande beredande och beslutande organ vid universitetet. Detta för 
att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna föra fram studenternas behov och åsikter. 

 
Studiesocialt ansvarig ska aktivt ha en kontinuerlig kontakt med dem av Linnékåren godkända 
studentföreningarna vid Linnéuniversitetet. Det arbetet innebär tillgänglighet, stöttning, uppmuntring samt 
vara behjälplig vid frågor eller specifika situationer då Linnékårens närvaro och/eller hjälp efterfrågas av 
studentföreningen. 

 
Studiesocialt ansvarig ska hålla i relevanta utbildningar för Linnékårens godkända 
studentföreningar vid Linnéuniversitetet. Detta innefattar bland annat fadderutbildning och 
styrelseutbildning. 

 
Studiesocialt ansvarig ska kontinuerligt samla in stadgar och årsmötesprotokoll från de godkända 
studentföreningarna, se till att de avtal som är tecknade mellan Linnékårens och studentföreningarna 
tecknas på nytt vid behov samt efterleves. 

 
Studiesocialt ansvarig ska vara den sammankallande personen i det så kallade ordförandetorget/mötet 
där studentföreningarnas ordföranden träffas i ett gemensamt forum. 

 
Studiesocialt ansvarig bör ha en god kontakt med studenthälsan för att kunna vara behjälplig varandra i olika 
evenemang. Med studenthälsan så har studiesocialt ansvarig delat ansvar över den fadderutbildning som 
erbjuds utbildningsföreningarna varje år. 

 
Studiesocialt ansvarig ska även i övrigt vara styrelsen behjälplig i dess arbete. 

 
Studiesocialt ansvarig ska i största möjliga mån närvara vid samtliga styrelsesammanträden och 
medlemsmöten. 

 
Ansvarsområden: 

- Att aktivt bevaka och påverka studiesociala frågor som berör studenterna på lärosätet. 
- Att hjälpa studenter som har synpunkter, frågor eller missnöjen rörande sin studiesociala situation. 
- Att vara studentföreningarnas kontaktperson på Linnékåren 
- Att fungera som en stötdämpare mellan studentföreningarna och universitetet i studiesociala 
frågor. 
- Att hålla styrelsen uppdaterad om studiesociala frågor och ärenden.
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