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Allmänna riktlinjer för styrelseledamot  
Varje styrelseledamot ska: 

• Arbeta för föreningens syfte och ändamål. 
• Delta aktivt i det gemensamma styrelsearbetet. 
• På ett positivt och ansvarsfullt sätt representera föreningen utåt. 
• Aktivt arbeta för föreningens utvecklande. 
• Delta på styrelsemöten, aktiviteter och föreläsningar anordnade av FLiNS, i 

mån av tid och förmåga. 

Postbeskrivning  
Arbetsmiljöombudet arbetar för att skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö håller en hög 
kvalité. Detta innebär att man är studentens röst i sektionen och för fram dess frågor och 
förslag. 

Ansvarsområden 

 
Den fysiska arbetsmiljön 

För den fysiska arbetsmiljön så jobbar arbetsmiljöombudet med exempelvis att boka 
ventilation till sektionsmöten, eller att till exempel felanmäla trasiga lampor, mikrovågsugnar 
och så vidare.   

Den psykosociala arbetsmiljön  
 
För den psykosociala arbetsmiljön finns sektionens Arbetsmiljöombud där för studenter som 
av någon anledning mår dåligt i skolan. Känner man sig kränkt eller diskriminerad på något 
sätt så kan man vända sig till sektionens arbetsmiljöombud, då denne har tystnadsplikt. På så 
sätt kan studenten få stöd och vägledning om hur man ska gå vidare i ärendet .  

Det är för de båda ovanstående punkterna viktigt att man som Arbetsmiljöombud syns. Det är 
viktigt att de medstuderande vet vem arbetsmiljöombudet är och vilken roll denne har inom 
sektionen. 
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Möten  
 
Som arbetsmiljöombud så deltar man på möten utöver de styrelsemöten som ovan nämnts. 
Dessa möten hålls regelbundet tillsammans med de övriga sektionernas Arbetsmiljöombud 
samt kårens centrala arbetsmiljöombud. På mötena lyfts olika frågor och man diskuterar där 
lösningar till olika problem som uppstått.  
 
Gröna sektioner  
 
Vi är stolta över att Flins är en av Universitetets gröna sektioner. Det är ett samarbete 
sektionen har med organisationen Gröna sektioner. Med det innebär att sektionen tillsammans 
med andra sektioner inom organisationer arbetar för ett grönare campus och för en grönare 
sektion. Flins har därför en miljöplan att förhålla sig till under sektionens arbete och som 
uppdateras varje år. Detta sker för att se om vi har uppfyllt de mål och krav som ställs på oss, 
samt för att sätta nya framtida mål.  

 
 


