
Postbeskrivningar 
Genius Uppsala 

Ordförande 
Som ordförande har du det yttersta ansvaret för föreningen. Dina huvudsakliga uppgifter är att 
sammankalla och hålla möten, och se till att föreningen arbetar enligt föreningens syfte. Som 
ordförande stöttar du de andra styrelseledamöterna i deras arbeten och arbetar för att skapa en god 
stämning i gruppen.  
 
Vice Ordförande 
Som vice ordförande agerar du som ordförandes högra hand. Om ordförande är borta eller inte kan 
närvara tar du över hens roll, därför är det viktigt att även du är engagerad och har koll. Posten har 
mycket fria tyglar så du har möjlighet att sätta din egen prägel.  
 
Kassör 
Som kassör har du hand om föreningens ekonomi. Detta betyder att du har hand om bokföring och har 
koll på inköp inom föreningen, bland annat. Tidiga erfarenheter är inte nödvändiga.  
 
Eventansvarig 
Som eventansvarig sitter du som ordförande i eventutskottet. Du har som uppgift att sammankalla till 
möten inom eventutskottet och ansvarar för att arrangera evenemang tillsammans med ditt utskott, 
som passar föreningen syfte. Under förra året anordnades det föreläsningar, workshop, pubkväll och 
sittning tillsammans med andra genusföreningar. Möjligheterna är oändliga vad en kan hitta på!  
 
Granskningsansvarig 
Som granskningsansvarig sitter du som ordförande i granskningsutskottet. Du har som uppgift att 
sammankalla till möten inom granskningsutskottet och ansvarar för att granskningsarbetet går rätt till 
och att det passar föreningens syfte. Du sitter även med i Nätverket (ett nätverk för alla 
genusföreningar i Uppsala) och närvarar på deras möten, ca 2 ggr/termin. 
 
Pr-ansvarig 
Som pr-ansvarig sitter du som ordförande i pr-utskottet. Du har som uppgift att sammankalla till 
möten inom pr-utskottet och du, tillsammans med ditt utskott, har ansvar för att marknadsföra 
föreningen. Marknadsföringen består av att ta fram affischer, flyers och annat grafiskt material. Du 
har ansvar för medlemsmailet och våra sociala medier, där du har som uppgift att skapa event på 
facebook, samt dela inlägg som du anser passar Genius medlemmar.  
 
____ 
 
Känner du dig sugen på någon post? Maila en kort beskrivning av dig själv och varför du skulle passa 
till posten. Det går även bra att spontanansöka på plats på årsmötet. 
Mail: geniusuppsala@gmail.com 
  


