
 
 

 

Stillingsbeskrivelse  
U.-KA-Leder i Ålesund Studentsamfunn  
 
1. Vervet  
1.1. Ansettes av styret i løpet av mai og sitter til 1. Juni påfølgende år.  

1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.  

1.3. Har taushetsplikt i sensitive saker.  

1.4. Rapporterer til styret i Ålesund Studentsamfunn.  

1.5. Vervet krever stor arbeidskapasitet.  
 
2. Generelle oppgaver  
2.1. Har ansvar for at festivalen U.-KA i Ålesund blir gjennomført.  

2.2. Skal sørge for at arrangementet blir gjennomført i tråd med Ålesund Studentsamfunns  

        vedtekter.  

2.3. Skal sørge for at U.-KA holder en sunn og god økonomisk profil.  

2.4. Ha øverste ansvar for markedsføring og promotering av U.-KA. 

2.5. Ha øverste ansvar for tegning av sponsoravtaler til U.-KA, og oppfølgning av disse.  

2.6. Ansvarlig for å fylle stillingene i U.-KA-komiteen med dyktige og kyndige personer, i  

        samarbeid med prosjektansvarlig.   

2.7. Fungere som en veileder for U.-KA-komiteen.  

2.8. Har ansvar for at U.-KA holder en profesjonell og korrekt profil.  

2.9. Er ansvarlig redaktør for alle publikasjoner gitt ut av, eller på vegne av U.-KA. 
2.10. Ansvar for delegering av arbeidsoppgaver innad i U.-KA-komiteen.  

2.11. Ha ansvar for kontakt med media under, før, og etter arrangementet.  
2.12. Skrive og signere attester for komitémedlemmer sammen med leder.  

2.13. Legge forholdene til rette for at komiteen skal kunne utføre sin jobb best mulig.  
2.14. Ansvarlig for at komiteen har tilstrekkelig opplæring og kompetanse.  

 
 
3. Ovenfor studentsamfunnets medlemmer  
3.1. Sørge for at tilbudet oppfyller medlemmenes behov.  

3.2. Sørge for at tilbudet skal være tilgjengelig for medlemmene i stor grad. Med dette  
       menes tilgjengelighet i form av økonomi (billettpriser ol.). 
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4. Ovenfor styret  
4.1 U.-KA leder har sammen med sin komite ansvar for å utarbeide eget budsjett og 
       regnskap. 

4.2 U.-KA leder har ansvar for at Revyens budsjett for inneværende år blir  

       godkjent av styret senest 3 måneder før arrangementsstart.  
4.3. Ansvarlig for å holde prosjektansvarlig oppdatert med progresjon og status.  

4.4. Sammen med prosjektansvarlig, sørge for at vedtak på styremøter som angår U.-KA blir 

       gjennomført.  
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