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Stillingsbeskrivelse 
Teknisk ansvarlig i Ålesund Studentsamfunn 

 

1. Vervet 

1.1. Ansettes av styret og sitter til 1. juni påfølgende år. 

1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet. 

1.3. Teknisk ansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker. 

1.4. Teknisk ansvarlig rapporterer til styret i Ålesund Studentsamfunn. 

1.5. Vervet kan tidvis kreve stor arbeidskapasitet. 

1.6. Som teknisk ansvarlig kreves det et minimum teknisk innsikt innen lyd- og 

lysutstyr, gjengitt Post 3. 

 

2. Generelle oppgaver 

2.1. Teknisk ansvarlig har overordnet ansvar for all bruk av teknisk utstyr i ÅSS.  

2.2. Teknisk ansvarlig er ansvarlig for at alle arrangementer av ÅSS, inkludert  daglige 

arrangement, U.-KA og fester, har  nødvendig teknisk kompetanse og utstyr på 

plass for å gjennomføre arrangementer på en tilfredstillende måte. 

2.3. Teknisk ansvarlig har daglig og overordnet ansvar for ÅSS sitt tekniske utstyr i 

Banken Studenthus, at utstyret holder tilfredsstillende standard.  

2.4. Teknisk ansvarlig skal være koordinator ved innleie av utstyr fra andre firma. 

2.5. Teknisk ansvarlig er ansvarlig for bruk av ÅSS sitt ustyr, og eventuelt innleid utstyr, 

ikke går på kompromiss av god HMS.  

2.6. Teknisk ansvarlig har ansvar for å rekruttere frivillige med kompetanse til komite 

eller enkeltarrangementet dersom det ses behov. 

2.7. Teknisk ansvarlig har overordnet ansvar for planlegging av tekniske innkjøp for, i 

samråd med styret.  

2.8. Teknisk ansvarlig skal skrive erfaringsrapport som skal være tilgjengelig for neste 

teknisk ansvarlig, slik at erfaringer videreføres.   

2.9. Teknisk ansvarlig plikter å være et aktivt medlem i ÅSS, og kan som alle andre 

styre- og komitemedlemer tildeles saker ikke har direkte med stillingen å gjøre. 
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3. Minimum kvalifikasjoner 

Teknisk ansvarlig skal kunne... 

3.1. oppkobling, feilsøking og styring av et PA-anlegg. 

3.2. analog lydmikser, mikrofoner, forsterker, høytalere og kabler.  

3.3. signalgangen i lyd- og lysutstyr. 

3.4. til enkel programmering og styring av lys gjennom DMX med lysbord. 

3.5. rigging av trossestativ, tross og ustyr, og regler for generell bruk av disse.  

3.6. sikringer, enkel effektberegning av strøm ift kurser og høyttalere, utstyr og annet.  

3.7. farer og risikoer tilknyttet bruk av strøm, sterkt lys, høy musikk og rigging av 

utstyr.   

3.8. basic  
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