Styrelsens utskott
SöderS har följande utskott:
•
•
•
•
•

Hållbar utveckling
Jämställdhet och likabehandling
Personal- och arbetsmiljöfrågor
Utbildningskvalitet
Event och arbetslivsanknytning

Allmänt om utskottens arbete
Styrelseledamöter utses enligt SöderS stadgar av årsmötet. Årsmötet beslutar även om det övergripande ramverket för styrelsens verksamhet och inriktning genom beslut om verksamhetsplan och ekonomiska ramar. Styrelsen kan utefter årsmötets beslut på egen hand utforma sitt arbetssätt så att
ledamöterna har möjlighet att utveckla organisationen och bedriva påverkansarbete genom SöderS.
Varje ledamot har möjlighet att ingå i ett eller flera utskott inom styrelsen
som innehar särskilda ansvarsområden för att utveckla och driva organisationen framåt, samt för att underlätta att bedriva påverkansarbete vid högskolan med SöderS som plattform.
Styrelsens ordförande ingår inte i utskotten, men är primär kontaktperson
för styrelseledamöterna och kan adjungeras in vid möten.
Utskotten har ingen egen beslutanderätt. Ärenden som enligt stadgarna ska
fattas av styrelsen kan inte delegeras vidare till ett utskott. Utskotten kan
däremot ansvara för att bereda ärenden inför beslut av styrelsen.

Utskott för hållbar utveckling
Utskottet ansvarar för SöderS ställningstaganden kring hållbar utveckling.
Utskottet ansvarar för att SöderS policydokument kopplat till utskottets område är uppdaterade och bevakar att organisationen arbetar i enlighet med
våra riktlinjer och ställningstaganden. Vid behov föreslås förändringar i SöderS rutiner och/eller styrdokument.
Utskottet kan bedriva påverkansarbete gentemot högskolan, exempelvis genom att vara kontaktperson för högskolans miljösamordnare eller att vara
studentrepresentant i beredande och beslutande organ kopplat till frågor
om miljö och hållbar utveckling.
Utskottet får gärna ta initiativ till samarbeten med externa organisationer
och/eller anordna events/föreläsningar/annat kopplat till utskottets område.
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Styrdokument:
- Etik- och miljöpolicy
Reserverade platser som studentrepresentant:
- Arbetsgruppen för hållbar utveckling
Koppling till kansliet:
Eventkoordinator (lokalansvarig)

Utskott för jämställdhet och likabehandling
Utskottet ansvarar för SöderS ställningstaganden kring jämställdhet och likabehandling.
Utskottet ansvarar för att SöderS policydokument kopplat till utskottets område är uppdaterade och bevakar att organisationen arbetar i enlighet med
våra riktlinjer och ställningstaganden. Vid behov föreslås förändringar i SöderS rutiner och/eller styrdokument.
Utskottet kan bedriva påverkansarbete gentemot högskolan, exempelvis ske
genom formella eller informella samarbeten med lärare eller andra funktioner inom högskolan. Det kan även ske genom att vara studentrepresentant i beredande och beslutande organ med koppling till utskottets område.
Utskottet får gärna ta initiativ till samarbeten med externa organisationer
och/eller anordna events/föreläsningar/annat kopplat till utskottets område.
Styrdokument:
- Jämlikhetspolicy
Reserverade platser som studentrepresentant:
- Arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering
- Arbetsgrupp för breddad rekrytering
Koppling till kansliet:
Studentombud

Utskottet för personal- och arbetsmiljöfrågor
Utskottet ansvarar för SöderS ställningstagande gällande personal- och arbetsmiljö.
Utskottet ansvarar för att SöderS policydokument kopplat till utskottets område är uppdaterade och bevakar att organisationen arbetar i enlighet med
våra riktlinjer och ställningstaganden. Vid behov föreslås förändringar i SöderS rutiner och/eller styrdokument.
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Utskottet har även möjlighet att bedriva påverkansarbete gentemot högskolan. Det kan exempelvis ske genom att bevaka högskolans arbete med rekryteringsprocesser och att vara studentrepresentant i beredande och beslutande organ.
Utskottet får gärna ta initiativ till samarbeten med externa organisationer
och/eller anordna events/föreläsningar/annat kopplat till utskottets område.
Styrdokument:
- Policy för arbetsplats och arbetsmiljö
- Arbets- och delegationsordning
- Krisplan
Reserverade platser som studentrepresentant:
- Rekryteringskommittéer (RK Hum / RK SAM)
Koppling till kansliet:
Generalsekreterare

Utskott för utbildningskvalitet
Utskottet ansvarar för SöderS ställningstaganden som rör utbildningskvalitet
för högskolans studenter.
Utskottet ansvarar för att SöderS policydokument kopplat till utskottets område är uppdaterade och bevakar att organisationen arbetar i enlighet med
våra riktlinjer och ställningstaganden. Vid behov föreslås förändringar i SöderS rutiner och/eller styrdokument.
Utskottet bedriver påverkansarbete gentemot högskolan genom att vara
studentrepresentant/er i beredande och beslutande organ. Det finns även
möjlighet att ta initiativ till formella eller informella samarbeten med personer eller funktioner inom högskolan.
Utskottet får gärna ta initiativ till samarbeten med externa organisationer
och/eller anordna events/föreläsningar/annat kopplat till utskottets område.
Styrdokument:
- effekt. Policy och handbok för studentinflytande
Reserverade platser som studentrepresentant:
- Fakultetsnämnden
- Grundutbildningsutskottet
- Bedömargruppen
- Styrgruppen för Studieverkstan
- Styrgruppen för högskolepedagogisk utveckling (HPU)
Koppling till kansliet:
Studentombud
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Utskott för event och arbetslivsanknytning
Utskottet ansvarar för att SöderS strategiska arbete med att skapa mervärde
under studietiden genom våra utmärkelser och event. Utskottet ansvarar
även för att utveckla arbetslivsanknytningen kopplat till högskolans ämnen
och program.
Utskottet ansvarar för att SöderS policydokument kopplat till utskottets område är uppdaterade och bevakar att organisationen arbetar i enlighet med
våra riktlinjer och ställningstaganden. Vid behov föreslås förändringar i SöderS rutiner och/eller styrdokument.
Utskottet har möjlighet att bedriva påverkansarbete gentemot högskolan
genom att delta som studentrepresentant i beredande och beslutande organ.
Utskottet får gärna ta initiativ till events och samarbeten med externa organisationer.
Styrdokument:
- Alkohol- och drogpolicy (för närvarande inbakad i Jämlikhetspolicyn)
Reserverade platser som studentrepresentant:
- Projektgrupp för avslutningsceremoni för studenter
- Referensgruppen för Södertörn hyllar och Akademisk högtid
Koppling till kansliet:
Eventkoordinator
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