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Sekreterare 
Som sekreterare i sektionsföreningen IUPAK är ens främsta uppgift att föra protokoll för 
styrelse- och medlemsmöten samt sköta hanteringen av skrivna protokoll. Utöver denna 
uppgift skall även sekreteraren delta aktivt i föreningen med att hjälpa till med diverse, 
som till exempel inhandling till IUPAK:s ändamål och att diskutera beslut rörande 
föreningen. Om sekreteraren inte kan medverka på styrelse- eller medlemsmöte av någon 
anledning skall i första hand en övrig styrelsemedlem föra protokollen som inte är 
mötesordförande eller justerare. Du som sekreterare får använda UTN:s printer på 
Uthgård för att skriva ut protokollen. Som sekreterare för IUPAK kommer du bli tilldelad 
mejladressen, nvk-sekr@utn.se.  
 
Vice ordförande tillika utbildningsansvarig 
Som vice ordförande ansvarar du för att de som studerar vid kandidatprogrammet och 
masterprogrammen i kemi bidrar till studiebevakningen. Du ska, tillsammans med 
studentrepresentanter, programansvarig, studievägledare och kåren verka för att 
utbildningarna vid Kemiska sektionen ska bibehålla en hög kvalitet. Du förväntas närvara vid 
utbildningsutskottets möten (som hålls av kårens studiebevakare), samt förmedla relevant 
information från dessa möten till IUPAK:s medlems- och styrelsemöten. Uppdraget som vice 
ordförande innebär att anordna träffar, förslagsvis i form av lunch, för programstudenter där 
de kan yppa sig i frågor som rör utbildningen. I händelse av ordförandes frånfälle ska vice 
ordförande ta över ordförandens roll. Vice ordförande bör, till så hög utsträckning som 
möjligt, närvara på styrelsemöten och medlemsmöten för att diskutera frågor som rör 
IUPAK. Du är ansvarig för Karavanen och kallar till och leder dess möten. I händelse att du 
blir kontaktad av en student som ber om hjälp, bör du alltid fråga om personens samtycke 
innan du för information om fallet vidare. Man har i arbetet tillgång till mejladressen  
nvk-vice@utn.se.  
 
Styrelseledamot  
Som styrelseledamot har man inget särskilt ansvarsområde inom styrelsen. En av de 
viktigaste uppgifterna är därför att närvara på styrelse- och medlemsmöten och där hjälpa till 
med det som behövs, diskutera relevanta frågor och att hjälpa till vid evenemang och 
liknande som anordnas av styrelsen. Ledamöter får med fördel driva egna projekt. Man har i 
arbetet tillgång till mejladressen nvk-dled@utn.se  
 
Förste Kamelskötare  
Som första kamelskötare har man motsvarande position som klubbmästare i kåren och andra 
sektioner. Som kamelskötare är man medlem i IUPAK:s styrelse. Kamelskötaren har det 
yttersta ansvaret för att leda och samordna IUPAK:s aktiviteter och fester som t.ex. 
Analysfesten och Kamelens dag, samt hjälpa engagerade medlemmar att anordna liknande 
aktiviteter. Kamelskötarens uppgift är INTE att anordna alla aktiviteter på egen hand utan 
samordna och leda Oasens aktiviteter. Man förväntas också att gå på klubbmästarrådet.  
Du är även IUPAK:s fanbärare. Som fanbärare har du äran att ta hand om föreningens fanor. 
Fanbäraren förväntas ta med dessa till lämpliga evenemang och visa upp dem. Du tilldelas 
mejladressen nvk-klubb@utn.se. 
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Främre och bakre kamelpuckel  
Främre och bakre kamelpuckel är två poster som ingår i Oasen vars huvuduppgift är att 
assistera Kamelskötaren med oasens verksamhet. De ska hjälpa till att anordna aktiviteter 
såsom Analysfesten, vandringar, skidresor, pubrundor och andra aktiviteter som stärker 
sammanhållningen i IUPAK. Pucklarna ska agera som självständiga delar utav Oasen och inte 
bara vara Kamelskötarens bihang. De ska se till att småaktiviteter sker såsom pubkvällar, 
mindre pubrundor, spelkvällar, syjuntor osv. De bör därför komma med egna idéer och 
förslag. Fler underordnande poster till Oasen kan utses efter behov, då kallad dromedar, 
lama, alpacka, vikunja, och så vidare tills antalet unika ökendjur tar slut. 
 
Ledamot, FUM 
Som ledamot i FUM är ens uppgift att vara IUPAK:s representant på UTN:s beslutfattande 
organ (Fullmäktige). Man har som uppgift att ta tillvara IUPAK:s intressen, föra fram 
föreningens åsikter och förslag samt stå i kontakt med styrelsen om vad som diskuteras. 
Detta innebär att man ska närvara vid FUM-sammanträden som sker tre gånger per termin 
samt medverka på de handlingsläsningar som äger rum innan mötet. Det är viktigt att denna 
post är uppfylld då det är ett krav för att varje sektion ska få sina sektionsbidrag men det är 
även väldigt givande att medverka på dessa sammanträden. Det bjuds på både fika och 
middag på mötet. 
 
Suppleant, FUM  
Som suppleant i FUM är ens uppgift att kunna genomföra samma uppdrag som ordinarie 
ledamot i FUM om den inte kan närvara vid ett sammanträde. Detta innebär dock inte att 
man som suppleant inte får närvara vid sammanträden tillsammans med ordinarie ledamot 
då suppleanten och ordinarie gärna får delta tillsammans om de så önskar. Man behöver inte 
närvara på handlingsläsningar. 
 
Web-master  
Som web-master har du hand om IUPAK:s hemsida. Du behöver inte nödvändigtvis skriva 
själva texterna till inläggen men du ska se till att de publiceras. Däremot har man ansvar för 
att bilder och annan media relaterad till IUPAK kommer upp på hemsidan. Ingen tidigare 
erfarenhet av att driva en hemsida krävs men det är fördelaktigt. Den viktigaste uppgiften är 
att se till att webbsidan fungerar och inte helt plötsligt försvinner i ett år. Har man tekniska 
problem hör man av sig till UTN:s sysadm. Du tilldelas mejadressen nvk-web@utn.se.    
 
Representant i UTN:s valberedning 
Som representant i UTN:s valberedning har man som uppgift att hjälpa till att bereda de 
viktigaste valen inom UTN tex talmanspresidiet och styrelsen. Representanten kommer att ha 
som uppgift att under ett fåtal valperioder utföra intervjuer och sammanställa information 
tillsammans med representanter för de andra sektionerna och valberedningens ordförande. 
Valberedningen har även som uppgift att sprida information om vilka poster som sökes. 
Arbetsbördan kommer alltså i stötar men är totalt ganska liten. 
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Representanter till Kandidatrådet – 2+1st 
Som ledamot i Kemikandidatprogramrådet går man på rådets möten som äger rum 2-3 
gånger per termin. På dessa möten diskuterar man kursvärderingar, kursplaner och andra 
frågor relaterat till kandidatprogrammet. Det bjuds på fika. Övriga ledamöter i rådet är 
programansvarig, representanter för de båda institutionerna samt diverse andra som arbetar 
med utbildning inom kemiska sektionen. Du är även medlem i Karavanen och förväntas 
närvara på dess möten. 
 
Som suppleant har du samma uppdrag som ledamöter, men du saknar rösträtt i 
kandidatrådet såvida inte en av ledamöterna inte kan närvara. Det är inte ett strikt krav att 
delta på möten, men det är önskvärt. 
 
Representant Kemi Ångström  
Som representant i styrelsen för Kemi Ångström har man som uppgift att närvara vid dessa 
styrelsemöten som sammanträder ca 3 gånger per termin. Man får träffa de som är högst 
bestämmande över forskning och utbildning på Kemi Ångström samt lära sig hur 
universitetet styrs. Styrelsen bestämmer till exempel nya tjänster och lokaler under Kemi 
Ångström samt diskuterar ekonomiska frågor. Som representant ska man framföra relevant 
information från dessa styrelsemöten till de övriga medlemmarna. Värt att nämna är att 
IUPAK och K delar på ett mandat. Rösträtt har IUPAK:s representant under jämna år. Du är 
även medlem i Karavanen och förväntas närvara på dess möten. Detta är en arvoderad post 
av Uppsala universitet. 
 
Representant Kemi BMC  
Som studierepresentant i styrelsen för Kemi BMC har man i uppgift att närvara vid 
styrelsemöten en gång i månaden. Man får träffa de som är högst bestämmande över 
forskning och utbildning på Kemi BMC samt lära sig hur universitetet styrs. Styrelsen 
bestämmer till exempel nya tjänster och lokaler under Kemi BMC samt diskuterar 
ekonomiska frågor. Som representant ska man framföra relevant information från dessa 
styrelsemöten till de övriga medlemmarna. Värt att nämna är att IUPAK och K delar på ett 
mandat. Rösträtt har IUPAK:s representant under udda år. Du är även medlem i Karavanen 
och förväntas närvara på dess möten. Detta är en arvoderad post av Uppsala universitet. 
 
 


