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ARBETSBESKRIVNINGAR THS KÅRLEDNING 
Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.  

Syfte 
Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i kårledningens arbete och att skapa en möjlighet att 
långsiktigt kunna arbeta med viktig fokus såsom bilden av THS mot studenter och KTH. 
Arbetsbeskrivningarna är också till för att förtydliga och öka transparensen mot THS medlemmar.   

Utformning 
THS är en organisation i ständig utveckling och för att främja denna utveckling är det viktigt att de 
arbetsbeskrivningar som tillhör THS förtroendevalda är uppdaterade och levande. Detta innebär att 
arbetsbeskrivningen för din post kan komma att uppdateras under din mandatperiod och därmed medföra 
förändringar i dina arbetsuppgifter. För att inte arbetsbeskrivningarna ska detaljstyra kårledningens arbete 
är de abstrakt utformade, de ska dock innehålla tydliga ansvarsområden för respektive post. Varje post har 
ett tydligt fokusområde inom THS verksamhet där varje individ ansvarar för sina egna arbetsområden men 
det finns även gemensamma ansvar som bör ligga på hela kårledningen då dessa är de fundamentala 
områden som ska genomsyra hela vår organisation.  

Verksamhetsplan 
Som heltidsarvoderade i THS kårledning ansvarar du för att genomföra de uppdrag i THS verksamhetsplan 
som blivit delegerade till dig från THS kårstyrelse. Du ansvarar också över att rapportera hur arbetet med 
verksamhetsplanen fortlöper vid de rapportmöten kårstyrelsen kallar till  under din mandatperiod. Utöver 
arbetet med verksamhetsplanen har du postspecifika löpande arbetsuppgifter samt även tid att driva egna 
projekt. 

Ekonomi 
Varje individ i kårledningen har ett ekonomiskt ansvar att följa THS ekonomiska rutiner och THS 
ekonomipolicy. Du är även ansvarig för att dina undergrupper och annan verksamhet kopplad till din post 
följer dessa.  

Kommunikation 
Varje individ i kårledningen ansvarar för att marknadsföra och kommunicera ut sin egen verksamhet. Detta 
innefattar THS informationskanaler så som sociala medier och hemsidan. Du ansvarar för att det som 
kommuniceras ut följer THS brandbook, THS grafiska profil, THS styrdokument för kommunikation samt 
THS digitala strategi.  

Jämlikhet, mångfald och likabehandling 
Arbetet med jämlikhet-, mångfald-, och likabehandlingsfrågor ska genomsyra all THS verksamhet och varje 
enskild individ i kårledningen ska aktivt arbeta med dessa frågor i alla delar av sin verksamhet. Hela 
kårledningen arbetar gemensamt för att integrera Fria sektionens medlemmar i THS verksamhet. 

THS Kårstyrelse genom  

______________     ______________  

Cecilia Molinder      Lisa Zöllner Wohlfart 
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Kårordförande 14/15    Vice Kårordförande 14/15 

Arbetsbeskrivning: projektledare för THS Armada 

Allmänt  
Projektledaren är ytterst ansvarig för att arrangera THS årliga arbetsmarknadsdagar Armada med 
tillhörande kringarrangemang. Detta syftar till att tillgodose THS medlemmar med en plattform där 
studenten på ett enkelt sätt ges möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet, inspireras och skapa sig 
ett intresse för och upptäcka vad studierna kan leda till i framtiden. Projektledaren ansvarar för att THS 
Armadas verksamhet utvärderas. 

Arbetsledning  
Projektledaren arbetsleder Armadas stab, vilket innebär att strukturera projektgruppens arbete i syfte att 
utveckla verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv. Projektledaren ansvarar för att de beslut som fattas i 
kårstyrelsen och kårfullmäktige och som berör Armadas verksamhet implementeras. Projektledaren 
ansvarar även för den sociala arbetsmiljön i Armadaprojektgruppen. Vidare ansvarar projektledaren för att 
riskbedömningar av görs och åtgärder vidtas för att kvalitetssäkra projektet. 

Extern representation  
Projektledaren representerar THS externt i alla sammanhang som gynnar Armada, exempelvis 
samarbetsorgan för arbetsmarknadsdagar eller näringslivsverksamhet. Projektledaren ansvarar för att 
etablerandet av en god relation, kontinuitet och företagens behållning sätts i fokus vid företagskontakt. 

THS Lokalt 
THS Projektledare för Armada är sammankallande i Näringslivsrådet tillsammans med THS 
Näringslivschef, som sammanträder minst två gånger per termin. Rådet är ett forum för samarbete och 
utbyte i näringslivsfrågor mellan THS Centralt och THS Lokalt. 
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Arbetsbeskrivning: THS Chef för Utbildningsinflytande 

Allmänt 
Chef  för utbildningsinflytande ska bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen samt 
förutsättningarna för studier vid KTH för att de ska bli de bästa möjliga. Chef  för utbildningsinflytande 
leder kårens påverkansarbete och samordnar alla dess studeranderepresentanter.  

Chef  för utbildningsinflytande är del av kårledningen och svarar mot kårstyrelsen. I detta arbete ingår 
bland annat att agera sakkunnig inom sitt verksamhetsområde, att rapportera om verksamheten samt att 
delta i kårledningens samordnande arbete.  

Posten har tre tydliga fokusområden dock har samtliga Chef  för utbildningsinflytande gemensamt ansvar 
för dessa frågor 

Kontakt med KTH 
Chef  för utbildningsinflytande jobbar för att öka studenternas inflytande och representation i KTH:s olika 
organ. Chef  för utbildningsinflytande har det operativa ansvaret för THS påverkansarbete mot KTH. I 
detta ingår att driva frågor, lyfta studerandeperspektivet samt bevaka de beslut som fattas och bereds. Chef  
för utbildningsinflytande sitter som studeranderepresentant i centrala organ på KTH. 

Representation 
Chef  för utbildningsinflytande leder THS påverkansarbete och representerar THS i politiska frågor och 
forum. Chef  för utbildningsinflytande har i samråd med ordförande i uppgift att föra fram THS åsikter.  

Hen ska aktivt ägna sig åt omvärldsbevakning samt delta i konferenser och andra forum där THS röst kan 
lyftas, framföras eller utvecklas som en del av påverkansarbetet. Chef  för utbildningsinflytande samverkar 
med andra studentkårer och studentorganisationer för att framföra THS åsikter utanför KTH. Chef  för 
utbildningsinflytande ansvarar för att svara på remisser som inkommer till THS. 

THS Lokalt 
Chef  för utbildningsinflytande leder och samordnar THS Utbildning som består av alla 
studeranderepresentanter på KTH och förtroendevalda inom utbildningsfrågor på THS, bland annat 
genom Utbildningsrådet. Chef  för utbildningsinflytande arbetar för att utbilda, stödja, och rådge THS 
Utbildning. 

Chef  för utbildningsinflytande leder även undergruppen THS-U och ansvarar för sammansättning, 
arbetsledning och utbildning av gruppen. Gruppens syfte är att vara ett stöd till Chef  för 
utbildningsinflytande.  
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THS Chef för utbildningsinflytande med 
forskarutbildnings-fokus 

Allmänt 
Chef  för utbildningsinflytande med forskarutbildningsfokus fokuserar särskilt på att lyfta studenters 
perspektiv och åsikter centralt på KTH med särskilt ansvar för forskarutbildningsfrågor och 
utbildningspolitiska frågor. Posten innebär att arbeta strategiskt och visionärt, främst med frågor om 
forskarutbildning och doktoranders situation, utbildningspolitik och utbildningskvalitet samt att samordna 
och leda THS centrala studeranderepresentanter på KTH. Chef  för utbildningsinflytande med 
forskarutbildningsfokus sitter på verksamhetsår. 

Doktorand 
Chef  för utbildningsinflytande med forskarutbildningsfokus har huvudansvar för doktorandfrågor och är 
den primära kontakten mot doktorandsektionen. Hen sitter även med vid doktorandstyrelsen 
styrelsemöten. 

Nationell samverkan och omvärldsbevakning 
Chef  för utbildningsinflytande med forskarutbildningsansvar ansvarar tillsammans med kårordförande för 
samverkan nationellt och regionalt.  
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THS Chef för utbildningsinflytande med organisations-
utvecklingsansvar 

Allmänt 
Chet för utbildningsinflytande med organisationsfokus fokuserar särskilt på att samordna och likrikta THS 
påverkansarbete på alla nivåer i organisationen. Posten innebär att arbeta samordnande, förankrande och 
stödjande med hela THS organisation för utbildningsfrågor och påverkansarbete samt att göra THS 
påverkansröst samstämmig och enad. Chef  för utbildningsinflytande med organisationsutvecklingsansvar 
sitter på verksamhetsår.   

Skolråd 
Chef  för utbildningsinflytande med organisationsutvecklingsansvar är ansvarig och sammankallande för 
THS nio skolråd.  

Samordning av studeranderepresentanter 
Chef  för utbildningsinflytande med organisationsutvecklingsansvar är ansvarig för tillsättningen och 
samordningen av studeranderepresentanter i organ på skolnivå på KTH. Hen har huvudsakligt stöd för 
sektionernas studienämndsordförande och programansvariga studenter. 
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Chef för utbildningsinflytande med etik- och 
pedagogikfokus 

Allmänt 
Chef  för utbildningsinflytande med etik- och pedagogik fokus fokuserar särskilt på att lyfta studenters 
perspektiv och åsikter centralt på KTH och kommunicera THS påverkansarbete till kårens medlemmar och 
omgivning. Posten innebär att arbeta strategiskt och visionärt, främst med frågor om utbildningskvalitet, 
pedagogisk utveckling, utbildningspolitik samt jämlikhet, mångfald och likabehandling. Chef  för 
utbildningsinflytande med etik- och samordningsansvar sitter på kalenderår.  

Etiska perspektiv  
Chef  för utbildningsinflytande med etik- och pedagogikfokus ansvarar för påverkansarbetet inom 
jämlikhet-, mångfald- och likabehandlingsfrågor och har ett särskilt ansvar för att dessa perspektiv lyfts. 
Hen har även ett ansvar för hållbarhetsfrågor, rent etiska frågor samt, tillsammans med studiesocialt 
ansvarig, till THS inkomna diskriminerings- och trakasseringsfall.  

Pedagogik  
Chef  för utbildningsinflytande med etik- och pedagogikfokus är ansvarig för att driva påverkansarbetet 
med pedagogisk utveckling mot KTH.  
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Arbetsbeskrivning: THS Evenemangschef  

Allmänt  
Evenemangschef  är ansvarig för all fest- och kulturverksamhet riktad mot studenter och som inte primärt 
anordnas av någon annan verksamhetsgren eller företag.  

THS Centralt 

Fest- och eventverksamhet  
Evenemangschef  är ansvarig för THS centrala fest- och eventverksamhet. Därtill räknas även ansvar för att 
planera, utveckla, förnya, marknadsföra och utvärdera verksamheten. Evenemangschefen är också ansvarig 
för att anordna tentapubar och andra evenemangskoncept samt allt administrativt arbete som tillhör detta.  

Samordning och arbetsledning 
Som evenemangschef  ansvarar du för samordning och arbetsledning av programgruppen, som idag består 
av fyra nämnder; Nymble Klubbmästeri (NKM), Radionämnden (RN), Platoon och 
Marknadsföringsgruppen. Du förväntas också vara samspelt de anställda i THS Restaurangverksamhet och 
verka för positiva synergieffekter mellan dessa två parter. 

Förvaltning och uthyrning 
Evenemangschefen ansvarar för alla externa event som inte faller in under THS Näringslivschef  eller 
Restaurang Nymble. Vidare ansvarar Evenemangschefen för att all verksamhet sker i enlighet med lag och 
Nymbles regler. Evenemangschefen är även kontaktperson till larmcentralen och KTHs väktare.  

THS Ekonomi 
Utöver det generella ekonomiansvaret har Evenemangschefen ekonomiskt ansvar för hela 
programgruppens verksamhet. Detta innebär budgetansvar samt budgetavstämningar som sker löpande 
under verksamhetsåret. Till det ekonomiska ansvaret tillhör också intern- och externfakturering.  

THS Lokalt 
Evenemangschef  sammankallar minst fyra gånger per verksamhetsår pubmästarrådet som ska verka för att 
ge THS lokalt stöd i frågor gällande festverksamhet. Pubmästarrådet ska också vara ett forum där THS 
centralt och lokalt kan träffas och utbyta erfarenheter. Evenemangschef  ansvarar för att diskussion och 
utveckling sker gällande fest- och kulturverksamheten.  
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Arbetsbeskrivning: THS Kommunikationschef 

Allmänt 
Kommunikationschefen är ansvarig för THS kommunikation. Kommunikationschefen är ytterst ansvarig 
för marknadsföring och kommunikation av THS verksamhet. Hen är även ytterst ansvarig för 
medlemsrekrytering.  

Kommunikationschefen har strategiskt ansvar för THS varumärke och leder arbetet i strategiska 
kommunikationsfrågor. Vidare ansvarar kommunikationschefen för administration och underhåll THS 
grundläggande IT-system så som hemsida, medlemssystem och övriga IT-tjänster.  

Marknadsföring och medlemsrekrytering 
Kommunikationschefen ansvarar för medlemsrekrytering samt marknadsföring och kommunikation av 
THS verksamhet. Kommunikationschefen utbildar och leder THS kårledning i deras kommunikation. Varje 
individ i kårledningen ansvarar för kommunikation och marknadsföring av sin egen verksamhet medan 
kommunikationschefen för den mer övergripande kommunikationen av THS centralts verksamhet.   

Strategisk kommunikation 
Kommunikationschefen ansvarar för att THS varumärke utvecklas och hålls i gott anseende. 
Kommunikationschefen är ansvarig för arbetet med strategiska kommunikationsfrågor samt att THS 
styrdokument för kommunikation, THS brandbook, grafisk profil och THS digitala strategi efterföljs. 

Infrastruktur 
Kommunikationschefen administrerar och underhåller THS medlemssystem, hemsida, THS officiella 
informationskanaler på sociala medier samt övriga IT-tjänster.  

THS Lokalt 
Kommunikationschefen är sammankallande i Kommunikationsrådet, ett verktyg för stöd och samordning 
för THS Lokalt i kommunikationsfrågor. Genom kommunikationsrådet samverkar kommunikationschefen 
med THS Lokalt kommunikationsansvariga.   
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Arbetsbeskrivning: mottagningssamordnare 

Allmänt 
Mottagningssamordnaren arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för mottagningen av nya 
studenter vid KTH. Mottagningssamordnare ansvarar för att THS mottagning, Lokalt som Centralt, 
utvecklas i samråd med mottagningsansvariga på lokal nivå samt berörda parter på KTH. 

Relation med KTH 
Mottagningssamordnaren ska verka för att mottagningarna av de nya studenterna ska ges största möjliga 
stöd från KTH. Mottagningssamordnaren ska även verka för att ge en positiv bild av mottagningen inom 
KTH. Mottagningssamordnaren ska vara en naturlig kontaktperson för KTH för alla frågor rörande 
mottagningen.  

Nya studenters bild av THS 
En viktig del av mottagningen är att skapa en stark och positiv relation mellan de nyantagna studenterna 
och THS. Mottagningssamordnaren ska därför verka för att en positiv bild av THS genomsyrar samtliga 
mottagningar. 

THS Lokalt 
Mottagningssamordnaren ska minst två gånger per termin anordna Mottagningsråd. Rådet är ett verktyg 
för mottagningssamordnare och ska fungera som ett forum för diskussion och samarbete mellan THS 
Lokalts mottagningar.  

Mottagningssamordnare ansvarar för att regler för alla mottagningar upprättas, förankras och efterlevs. 
Reglerna ska genomsyras av en anda av att hela THS tillsammans anordnar mottagning för de nya 
studenterna vid KTH för att bidra till positiva relationer THS Lokalt emellan. 
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Arbetsbeskrivning: THS Näringslivschef 

Allmänt 
Som näringslivschef  på THS ansvarar du för kontaktern mellan THS och näringslivet. THS näringslivschef  
verkar för att stärka bandet mellan KTH studenter och näringslivet, bland annat genom att anordna 
fortlöpande evenemang och nischade projekt. Näringslivschefen jobbar för att skapa erbjudanden och 
rabatter för THS medlemmar. Näringslivschefen är dessutom ansvarig för att vinstkravet uppfylls. 

THS Näringsliv 
THS Näringslivs huvudsyfte är att anordna olika näringslivsevenemang för KTH Studenter. Som 
näringslivschef  är du ordförande i THS Näringsliv, vilket innebär att du ansvarar för sammansättning och 
arbetsledning av gruppen. Genom THS Näringsliv skall utbudet av evenemangen som erbjuds vara 
tillgängliga för studenter på KTH.  

Extern samverkan 
Näringslivschefen ska vara en naturlig samarbetspartner för KTH i frågor gällande näringslivet. 
Näringslivschefen ska ha kontakt med näringslivet, stärka THS varumärke samt jobba för att relationen 
mellan THS och olika företag stärks. Näringslivschefen ansvarar för kontinuitet och ömsesidig behållning i 
relationer med företag. Näringslivschefen skall således ansvara för/arbeta med att etablera långsiktiga 
näringslivssamarbeten och sponsringsavtal för THS verksamhet och fastigheter. 

THS Lokalt 
Näringslivschef  är sammankallande i Näringslivsrådet tillsammans med Projektledare Armada, som 
sammanträder minst två gånger per termin. Rådet är ett forum för samarbete och utbyte i näringslivsfrågor 
mellan THS Centralt och THS Lokalt.   
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Arbetsbeskrivning: THS Studiesocialt ansvarig 

Allmänt 
Studiesocialt ansvarig arbetar med den fysiska och psykiska studiemiljön på KTH. Arbetsuppgifterna 
omfattar arbete med kårföreningar, jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML), sektionslokaler, 
skyddsombud, påverkansarbete mot KTH samt studiesocial hälsa. Studiesocialt ansvarig har ofta en 
samordnande funktion och anordnar därför ett flertal råd och utbildningar. Kårens Dag genomförs två 
gånger per år och arrangeras av hela den studiesociala enheten men där Studiesocialt ansvarig är 
huvudansvarig för en av dem. 

Kårföreningar 
Studiesocialt ansvarig är kontaktperson för de kårföreningar som verkar inom kåren. Detta arbete går i 
huvudsak ut på att agera som ett stöd för befintliga kårföreningarna genom samtal och möten. 
Studiesocialt ansvarig guidar och hjälper nya föreningar att bli kårföreningar samt genomför 
omregistreringar av redan befintliga kårföreningar.  

THS Lokalt 
Som Studiesocialt ansvarig är du kontaktperson mot KTH och är samordnande i de utbildningar som ges 
till förtroendevalda så som STAD-, FEST- och skyddsombuds-utbildningar. Tillsammans med Chefer för 
utbildningsinflytande ansvarar Studiesocialt ansvarig för arbetet med skyddsombudsverksamheten. Detta 
innebär främst att vara ett stöd och samordna skyddsombuden på THS lokalt. Som Studiesocialt ansvarig 
sammankallar du THS olika spex för att diskutera och utveckla rutiner och säkerheten i KTHs spexförråd. 
Studiesocialt ansvarig är även kontaktpersonen mot KTH rörande spexförrådet.  

Som Studiesocialt ansvarig ansvarar du för sektionslokalerna samt att sammankalla lokalrådet minst 2 
gånger per termin. Vidare är Studiesocialt ansvarig också kontaktperson mellan KTH och THS lokalt i 
lokalfrågor.  

Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) 
Som studiesocialt ansvarig ansvarar du för utveckling och implementeringen rörande JML-arbetet på THS 
centralt och lokalt. Vidare sammankallar också Studiesocialt ansvarig JML-rådet under verksamhetsåret 
samt har en ledande roll i JML-arbetet mot KTH.  

Påverkansarbete 
Som Studiesocialt ansvarig medverkar du i en rad påverkansorgan gentemot KTH. Framför allt handlar 
påverkansarbetet om studenternas miljö, säkerhet och likabehandling. Du kommer sitta i olika organ på 
flera nivåer inom KTH och få en inblick i de olika områdena.  

Studiesocial hälsa 
Som Studiesocialt ansvarig har du huvudansvaret för att påverka studenternas studiesociala hälsa. Detta 
innefattar bland annat praktiskt arbete med FUNKA och Studenthälsan för att skapa möjligheter för de 
olika behov som finns för alla studenter på KTH. Det innefattar också att du representerar studenterna i 
de forum på KTH där studenters hälsa diskuteras.  
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Arbetsbeskrivning: THS Studiesocialt och 
internationellt ansvarig 

Allmänt 
Studiesocialt och internationellt ansvarig är ansvarig för de studiesociala delar som främst rör idrott, 
friskvård samt att driva på internationalisering inom THS. I rollen ingår utvecklingsarbete men även en hel 
del samordning och kommunikativa delar. Det internationella ansvaret innefattar även en del 
påverkansarbete mot KTH inom frågor som rör utbyten och internationell samverkan. 

Kontakt med KTH 
Studiesocialt och internationellt ansvarig sitter med på många nivåer på KTH där fokus är internationella 
studenter, utbyten och engelskspråkiga program på grundnivå. Studiesocialt och internationellt ansvarig är 
den som för studenternas talan och även kommunicerar med KTH kring det arbete som sker inom THS 
inom dessa områden. 

Idrott 
Som ansvarig för idrott inom THS ansvar man för utveckling inom området. Studiesocialt och 
internationellt ansvarig arbetar mot att THS ökar möjligheterna till att vara aktiv under sin studietid. Här 
finns även ett ansvar att leda och organisera THS idrottsgrupp. Studiesocialt och internationellt ansvarig är 
ansvarig för att THS mästerskapen genomförs av THS idrottsgrupp samt att andra tillfällen för idrottande 
ges. 

Friskvård 
I ansvaret för friskvård för studenter ingår en del kontakt med studenthälsan. Det ingår även ett ansvar att 
från THS sida delta i och driva det utvärderingsarbete som görs med jämna mellanrum för att kartlägga hur 
studenter mår. 

Internationella mottagningen 
Studiesocialt och internationellt ansvarig har till uppgift att tillsätta mottagningsansvariga för den 
internationella mottagningen samt att dessa tillsätter en grupp under sig. Den internationella mottagningen 
är sedan ett delat ansvar med mottagningssammordnaren. Studiesocialt och internationellt ansvarig 

ansvarar sedan för budget och andra delar som rör ekonomin inom den internationella mottagningen. 

THS Lokalt 
Studiesocialt och internationellt ansvarig håller i två av THS råd, idrottsrådet och internationella rådet, 
vilket innebär att samordna ansvariga från THS alla sektioner samt att utveckla THS verksamhet inom 
respektive område. 
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Arbetsbeskrivning: THS Chefredaktör Osqledaren 

Allmänt 
Som THS chefredaktör för Osqledaren är du ytterst ansvarig för allt Osqledaren material. Detta innebär 
tidningen, webben, podcast och annan media. Som chefredaktör är du ansvarig för en del i THS 
kommunikation som granskar THS och KTH. En del i detta är att arbeta tillsammans med THS 
Kommunikationschef  kring THS kommunikation. 

Redaktionen 
Osqledarens redaktion är huvudsaklig producent av allt material och det är chefredaktörens ansvar att 
rekrytera, tillsätta och arbetsleda den. En viktig del är att kvalitetssäkra allt material och se till att fokus för 
materialet är relevant och i linje med Osqledarens vision. 

Granskande 

THS Chefredaktör för Osqledaren är huvudsakligt ansvarig för att granska THS, vilket inkluderar att 
granska arbetet hos THS Kårledning även då Chefredaktören själv är en del av THS Kårledning 

Informerande 
Osqledaren har ett informerande uppdrag, vilket är att vara en kvalitativ kanal för information, där det 
mest relevanta kommuniceras ut till THS medlemmar  
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