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Riktlinjer för funktionärsregister
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Teknologkåren har ett funktionärsregister som både används för att administrera val och för
att registrera dem som innehar funktionärsposter. Denna riktlinje beskriver hur man gör för
att administrera funktionärsregistret och vem som ansvarar för att uppdatera vad.

1.2.

Syfte

Syftet med riktlinjen är att göra det lättförståeligt hur registret används och göra
ansvarsfördelningen tydlig.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Syftet med detta avsnitt är att det ska vara lättare att få reda på vem man ska kontakta för att
få reda på bakgrunden till en policy.
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2.

Användning

2.1.

Lägga upp val

2.2.

Registrera funktionärer

För att lägga upp ett nytt val på funktionärsregistret så går man in på ”Register” och
”Val”, och fyller sen i namn på valet samt vilka poster som ska väljas. Kontrollera så att
mandatperioden som läggs in på posterna blir korrekt.
För de val som har administrerats på sidan så går man in på valet i fråga och väljer
”Slutregistrera”. Sedan klickar man i vilka som blivit valda till poster till sist på
”Slutregistrera valet”.
För övriga val går man in på ”Register” och ”Poster”, väljer sedan posten som någon har
blivit vald till, och sedan på ”Direktval till [post]”.

3.
3.1.

Registrera funktionärer
Fullmäktige

Kårordförande ansvarar för att registrera ledamöterna samt suppleanterna till Fullmäktige i
funktionärsregistret.

3.2.

Valda av Fullmäktige

Kårordförande ansvarar för att registrera dem som väljs till poster av Fullmäktige i
funktionärsregistret.

3.3.

Utskottsfunktionärer

Funktionärer i utskott, som stadfästs av Kårstyrelsen, ansvarar Styrelseordförande för att
registrera i funktionärsregistret.
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