
 

 

 
Det externa utskottet är ett av styrelsens fem utskott och står för nationens vinstdrivande 
verksamhet. Utskottets huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara över arbetet som bedrivs i 
Klubbverk, Gasqueverk och Dagsverk. Utskottet arbetar även med frågor tillsammans med 
Kommunikationsverket även då denna grupp ligger under interna utskottet.  
Det externa utskottet leds av Tredje kurator som fungerar som sammankallande. I utskottet 
ingår även en styrelseledamot, tre utskottsledamöter samt kommunikationsansvarig. 

Externutskottsledamot (3) 
I externutskottet sitter tre externutskottsledamöter, varav två väljs på höstens andra lagtima 
landskap med ämbetsperioden 1/1 - 31/12 och en på vårens andra lagtima landskap 1/7 - 
30/6. Externutskottsledamöter ingår i externutskottet som lyder under styrelsen.  
Externutskottsledamöters huvudsakliga uppgift är att bistå övriga i utskottet som ett stöd för 
de olika verken som lyder under externutskottet vars främsta uppgift är att arbeta med den 
den externa och vinstdrivande verksamheten på nationen. Ledamöterna ska tillsammans 
verka för att nå uppsatta mål och visioner för utskottet. Ledamöter tillsammans med övriga i 
utskottet förväntas medverka i planering för terminen samt aktivt delta på utskottets möten. 
 
 
 
The external committee is one of five committees and represent the nations profit activities. 
The committees main responsibility is to oversee the activity in the Klubbverk, Gasqueverk 
and the Daily group. The committee also deals with the Communication group due to some 
marketing that also the internal committee deals with. The external committee is lead by 
Third Curator. The committee consists of Third curator, 1 nation board member, 3 external 
committee members and the communication responsible person. 
 
External committee member (2) 
Two external committee members is elected on the second fall Landskap for 1 year, 1/1 – 
31/12 
One external committee member is elected on the second spring Landskap for 1 year, 1/7 – 
30/6. 
The external committee members is expected to participate actively on meetings and help 
the committee to reach their set goals. 
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