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ARBETSBESKRIVNING
Ordförande/Vice ordförande
Ordförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och hon eller han har enligt
stadgarna huvudansvaret för styrelsens arbete. Ordförande är den som leder styrelsen och styrelsens
arbete. Det är viktigt att den person som blir vald till ordförande har ett stort engagemang i
föreningen och tid till att leda styrelsens arbete.
Ordförande är tillsammans med kassör firmatecknare. Att teckna föreningens firma innebär att man
har rätt att skriva underavtal och andra kontrakt i föreningens namn.

Representera
Ordförande har i uppgift att vara ansvarig för representation av föreningen eller delegera denna
till annan styrelseledamot eller medlem. Det kan vara i olika sammanhang, t.ex. skriva krönika i
ortopediskt magasin eller i ett samarbete eller kontakt med andra organisationer. Då ordförande ofta
blir föreningens ansikte utåt så är det viktig att denna bör vara väl bevandrad med föreningens
ändamål, arbetssätt och verksamhet.

Sammankalla och leda
Ordförande är sammankallande till både styrelse- och årsmöte. Kallelse skickas ut enligt stadgarna.
Om det händer någonting oväntat som berör föreningen eller dess verksamhet skall ordförande kalla
till ett extrainsatt styrelsemöte.
Ordförande leder styrelsens möten om inte annat bestäms. Ordförande ska se till att dagordningen
följs och att alla ledamöter får komma till tals i olika frågor. Det är ordförande som fördelar ordet
mellan de olika ledamöterna. Ordförande har utslagsröst om så krävs.

Förvalta och förbereda
Delegera arbete och ansvar för att tagna beslut blir genomförda. Ordförande har tillsammans med
övriga i styrelsen ett ansvar gentemot de beslut som tas på årsmötet. Dessa beslut får sedan hela
styrelsen stå till svars för.

Vice ordförande
Vice ordförande stödjer ordförande i dess arbete och tar över ordförandeposten när ordförande har
fått förhinder och inte kan närvara. Det är viktigt att vice ordförande därför har kunskap om vad
ordförandes roll och uppgifter är i föreningen.

Kontakt mot arbetsgrupper
Vice ordförande ansvarar för kontakt med de olika arbesgrupperna (stipendiefond, forsningsfond
mm) för att säkerställa dess löpande arbete.
1
soif.se

