Reviderad 2020-10-15

STADGEBILAGA 1
VMF:s UTSKOTT OCH NÄMNDER
I.

Bladmagen (BM)

II.

Djuretiska utskottet (DjurEt)

III.

Ekonomiutskottet (EkU)

IV.

Eventutskottet (EvU)

V.

Fikautskottet (FiQ)

VI.

Inskottet

VII.

Internationella utskottet (IU)

VIII.

Jakt- och Vildmarksutskottet (JaVU)

IX.

Klubbverket (KV)

X.

Kårhusutskottet (KU)

XI.

Näringslivsutskottet (NU)

XII.

PR-utskottet (PR)

XIII.

Relaxutskottet (RU)

XIV.

Utbildningsutskottet (UU)

XV.

Övriga funktionärer

XVI.

Veterinärhusnämnden (VHN)

XVII. SORK-nämnden

I. Bladmagen (BM)
Bladmagen består av en chefredaktör tillika utskottsordförande, kårfotograf,
fyra redaktörer och en annonsansvarig.
II. Djuretiska utskottet (DjurEt)
Djuretiska utskottet består av utskottsordförande, ekonomiansvarig och ytterligare tre
ledamöter.
III. Ekonomiutskottet (EkU)
Ekonomiutskottet består av skattmästare tillika utskottsordförande, vice skattmästare,
datoransvarig, sponsor- och annonsansvarig, en bokledamot och en ledamot.
IV. Eventutskottet (EvU)
Eventutskottet består av utskottsordförande, och ytterligare fyra ledamöter.
V. Fikautskottet (FiQ)
Fikautskottet består av fikamästare tillika utskottsordförande, vice fikamästare,
ekonomiansvarig, soppansvarig och 16 sockerbagare. Bland sockerbagarna väljer
utskottet inom sig en sekreterare och en tvättansvarig.
VI. Inskottet
Inskottet består av utskottsordföranden, en välkomstmästare i välkomnande årskurs på
veterinärprogrammet och djursjukskötarprogrammet, VVK-ansvarig, tolv VVK jämnt
fördelat från välkomnande klasser, UP-ansvarig, sex UP jämnt fördelat från välkomnande
klasser, välkomstvärdansvarig student i välkomnande årskurs på veterinärprogrammet
och djursjukskötarprogrammet, fusknolleansvarig och en årskursrepresentant för varje
årskurs inom veterinärprogrammet respektive djursjukskötarprogrammet förutom
årskurs 2 på veterinärprogrammet och årskurs 1 på djursjukskötar-programmet. I de fall
ingen intresserad kan uppbringas i berörd årskurs, tillsätts posten från annan årskurs.
VII. Internationella utskottet (IU)
Internationella utskottet består av utskottsordförande, sekreterare, Exchange Officer,
ekonomiansvarig, stipendieansvarig och ytterligare två ledamöter.
VIII. Jakt- och Vildmarksutskottet (JaVU)
Jakt- och Vildmarksutskottet består av utskottsordförande,
jägarexamenansvarig, kursansvarig och ytterligare tre ledamöter.
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IX. Klubbverket (KV)
Klubbverket består av klubbmästare tillika utskottsordförande, vice klubbmästare,
sånganförare, två diskjockeys, två evenemangsvärdar, barmästare, festmästare,
köksmästare, pubmästare och ytterligare sju ledamöter, vilka benämns barpersonal.

X. Kårhusutskottet (KU)
Kårhusutskottet består av kårhusgeneral tillika utskottsordförande, kårhusöverste,
nyckelpiga, kårhusheraldiker, kårhusadjunkt, bibliotekarie, köksutbildningsansvarig, två
hundgårdsansvariga, materialförvaltare och två kårhustekniker.
XI. Näringslivsutskottet (NU)
Näringslivsutskottet består av styrelseledamot för djursjukskötarprogrammet,
styrelseledamot för veterinärprogrammet och ytterligare tre ledamöter.
XII. PR-utskottet (PR)
PR-utskottet består av utskottsordförande och ytterligare fyra ledamöter.
XIII. Relaxutskottet (RU)
Relaxutskottet består av utskottsordförande, ekonomiansvarig, evenemangsansvarig,
bokningsansvarig, materialansvarig, en SPAmöba och ett PLASKton.
XIV. Utbildningsutskottet (UU)
Utbildningsutskottet består av vice ordförande i styrelsen tillika utskottsordförande,
representant för djursjukskötarstudenter, representant för veterinärstudenter, en
ledamot
från
varje
årskurs
på
veterinärprogrammet
respektive
djursjukskötarprogrammet, en ledamot från TU-Vet, en mentorsansvarig, en sekreterare
och ytterligare två ledamöter därutöver. Representant för djursjukskötarstudenter och
representant för veterinärstudenter skall vara studerande vid respektive
utbildningsprogram. Kursrepresentanter utses av respektive årskurs och ingår också i
utskottet. Utbildningsutskottet utser inom sig representanter till nämnder och
arbetsutskott. Nämnd eller utskottsrepresentation tilldelas Utbildningsutskottet från
styrelsen eller från SLU:s samlade studentkårer (SLUSS) via styrelsen.
XV. Övriga funktionärer
Studentkårens övriga funktionärer är följande: en standarförare, två tofsvipor, två
revisorer, två auktionsförrättare och en diskussionsledare.
XVI. Veterinärhusnämnden (VHN)
Veterinärhusnämnden består av kårhusgeneral, kårhusöverste, VMF:s ordförande,
skattmästare, inspektor och ytterligare två eventuellt tre ledamöter varav en skall
representera Sveriges Veterinärförbund (SVF).

XVII. SORK-nämnden
SORK-nämnden består av en styrelseledamot, två studentledamöter, en ledamot
från utbildningsutskottet, en ledamot från VH-fakulteten, en ledamot med psykosocial
kompetens och två yrkesfackliga representanter.
Ytterligare grupper som bedriver arbete inom VMF:s ändamålsområde ska vara
undergrupper till ett ovan nämnt utskott och därmed vara underställd det utskottets samt
resten av VMF:s stadgar och instruktioner.

