Motion om nya postbeskrivningar
Enligt stadgarnas nuvarande formulering ("6.1 Förtroendevaldas antal och arbetsuppgifter beslutas
om vid nationsmöte.") så tillkommer det nationsmötet att avgöra alla förtroendevaldas
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna formuleras traditionellt som en så kallad postbeskrivning i
punktlisteform. Detta är något som förfallit, och de flesta postbeskrivningar som finns är i allt högre
grad så pass utdaterade att de är sämre än oanvändbara, då de inte återspeglar de uppgifter som
förtroendevalda utför eller förväntas utföra. Detta måste åtgärdas.
Det är så pass viktigt att det här problemets löses att styrelsen måste vara drivande om det inte finns
någon anna, men om andra förtroendevalda själva har energi och idéer så finns det ingen anledning
att de inte kan skriva egna motioner.
Därför yrkar jag att nationsmötet beslutar
Att:

Styrelsen ges i uppdrag att vara drivande i ett arbete att ta fram förslag på nya
postbeskrivningar för samtliga poster utom de för vilka nya beskrivningar har fastslagits
under 2019 eller de som väl avspeglar postens nuvarande uppgifter,

Att:

Berörda utskottsmedlemmar ska ges stort utrymme i formuleringen av nya
postbeskrivningar, men ska inte förväntas ta någon drivande roll i motionsskrivande etc,
förutom styrelseledamöterna själva.

Att:

Motioner om alla nya postbeskrivningar som avses i första att-satsen ska ha presenterats för
nationsmötet senast vid det sista nationsmötet under vårterminen 2020.

Kamratligen,
Sanna Amberg

Motion on new post descriptions
According to the current wording of the by-laws ("6.1 Förtroendevaldas antal och arbetsuppgifter
beslutas om vid nationsmöte.") it falls to the nation meeting to decide upon the tasks of all elected
persons. The tasks are traditionally forumlated as a so-called post description in the shape of a
bullet point list. This is something that has deteriorated, and most of the post descriptions that exist
are to an ever greater degree so outdated as to be worse than useless, since they don't reflect the
tasks the elected people are doing or are expected to do.This has to be amended.
It is so important that this problem be solved that the board must be the driving force if there is
none else, but if any other nation officials have energy and ideas themselves there is no reason that
they could not write their own motions.
I therefore move that the nation meeting decide
That: The board is tasked with being the driving force in an effort to produce proposals of new
post descriptions for all posts except those for which new descriptions have been adopted
during 2019 or those which well reflect the current tasks of the post.
That: Affected committee members shall be given plenty of space in the wording of new post
descriptions, but will not be exptected to take on a central role in writing motions etc, except
for board members themselves.
That: Motions regarding all the new post descriptions intended in the first that-paragraph shall
have been put to the nation meeting no later than the last nation meeting of the spring
semester of 2020.
Kamratligen,
Sanna Amberg

