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Policy för Sektioners stadfästande av
stadgar hos Fullmäktige
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy förklarar hur sektionerna ska gå till väga när de ska stadfästa sina stadgar hos
Fullmäktige samt ger förklaringar varför detta görs.

1.2.

Syfte

Policyn syftar till att hjälpa sektionerna att stadfästa sina stadgar då man historiskt sett haft
problem med att sektionerna skickat in otillräckligt med underlag till Fullmäktige.

1.3.

Omfattning

Denna policy omfattar Teknologkårens sektioner.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot 17/18
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM 8/2017
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär): -
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2.

Varför ska sektionernas stadgar stadfästas av
Fullmäktige och vad innebär det?

Enligt Teknologkårens stadgar § 10.13 gäller: ”Sektion ska ha av Fullmäktige stadfästa
stadgar vilka ska innehålla övriga bestämmelser rörande Sektionens organ. Fullmäktige får
delegera till Kårstyrelsen att då det är lämpligt att godkänna ändringar i Sektions stadga.
Sektionens stadgar står under Teknologkårens styrdokument. Sektionen ska verka för att
dess stadgar inte står i strid med Teknologkårens styrdokument.”
Anledningen till att detta kapitel finns med i kårens stadgar och att sektionerna måste
skicka in sina stadgar till Fullmäktige är för att:
• säkerställa att sektionerna bedriver den verksamhet som de åläggs att göra av
Teknologkåren och enligt Högskoleförordningen
• säkerställa att sektionens stadgar inte strider emot Teknologkårens styrdokument

3.

Handlingsstopp och viktiga datum

Alla handlingsstopp och viktiga datum som listas nedan omnämns i Teknologkårens
stadgar kapitel 5 Fullmäktige.

Kallelse
Kallelsen skickas ut senast 13 läsdagar före sammanträdet. Kallelsen till kårens
Fullmäktigemöten mailas ut till Fullmäktiges ledamöter, suppleanter, adjungerade samt de
som skrivit upp sig på listan över intresserade. I detta innefattas att alla
sektionsordföranden får mailet. För att bli uppskriven på listan av intresserade maila
önskad mailadress till talman@tlth.se.

Beslutsärenden
Beslutsärenden ska skickas in till Talmanspresidiet senast 12 läsdagar före sammanträdet.

Föredragningslista och handlingar
Föredragningslistan och handlingarna skickas ut senast 7 dagar varav minst 4 är läsdagar.

4.

Vilka handlingar ska sektionen skicka in?

För att er sektions stadgar ska behandlas på nästa Fullmäktigemöte måste ni ha skickat in
handlingarna enligt listan nedan till Talmanspresidiet (talman@tlth.se) senast 12 läsdagar
före mötet:
• Sektionens gamla och nya stadgar
• En lista över de förändringar som gjorts sedan förra gången stadgarna stadfästes
innehållande:
o Vilka paragrafer som ändrats
o Från och till vilken text man ändrat
o Samt en kortare beskrivning av varför förändringen gjorts
Alla dokument ska skickas in i både Word alt. Latex-fil och pdf-format! För exempel hur
listan över förändringar kan se ut, se bilaga (notera att den inte inkluderar fiktiva
motioner/propositioner eller stadgar).
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5.

Närvaro vid Fullmäktigemötet

Under det mötet som era stadgar behandlas förväntas ni närvara för att kunna svara på
eventuella frågor. Att inte ha någon representant från sektionen närvarande som kan föra
er talan kan leda till att sektionens stadgar avslås/bordläggs.
Datum för terminens Fullmäktigemöten finner ni i protokollet från terminens första möte
då de klubbas alternativt kan ni fråga Talmannen efter dessa.
Anmälan av närvaro och för att få mat under Fullmäktigemötet (vilket alla Teknologkårens
medlemmar som närvarar vid Fullmäktiges möten har rätt att få) ska man maila gs@tlth.se
namn och matpreferenser. Detta görs senast det datum som står i kallelsen till det
Fullmäktigemötet, vilket brukar vara ca 8 dagar innan mötet.

6.

Vad händer om Fullmäktige inte stadfäster
sektionens stadgar?

Om Fullmäktige avslår en sektionsstadgar gäller inte dessa. De stadgar som gäller för
sektionen är således de som senast stadfästes av Fullmäktige. Verksamhet på sektionerna
ska bedrivas i enlighet med de stadgar som senast stadfästes. Sektionen kommer alltid få
ett medskick om varför stadgarna inte stadfästes och här vill vi poängtera ännu en gång
vikten av närvaro vid Fullmäktigemötet.

7.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av det som nämnts ovan:
• Sektionerna måste stadfästa sina stadgar hos Fullmäktige för att säkerställa vilken
verksamhet som bedrivs och så att de inte strider mot Teknologkårens stadgar.
• Handlingar skickas till talman@tlth.se senast 12 läsdagar före Fullmäktigemötet.
• Sektionen ska skicka in:
o Sektionens gamla och nya stadgar
o En lista över de förändringar som gjorts
§ Vilka paragrafer som ändrats
§ Från och till vilken text man ändrat
§ Samt en kortare beskrivning av varför förändringen gjorts
• Representanter från sektionen förväntas närvara på mötet och för att få mat
anmäls närvaron till gs@tlth.se senast det datum som står i kallelsen.
• Om stadgan ej stadfästs är det inte giltiga och sektionen ska snarast möjliga skicka
in ett nytt förslag.
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Bilaga Exempel på handlingar
Stadfästande av stadgeändringar: HTxx
Under höstterminen 20xx bifölls två förslag på stadgeändring (i andra läsningen).
Motionerna/propositionen finns bifogade nedan och de gamla samt de nya (med
markeringar) stadgarna bifogas i en bilaga. Tillägg markeras likt såhär och borttagande likt
såhär. Helhetsändringar visar vad ett helt stycke ändrats från och vad det ändrats till.

Ändring 1: Motion om namnändring
Sektionen bestämde på höstterminsmötet 20xx att uppdatera sitt varumärke och därmed
ändra officiellt namn
Motionen berörde §1:1. Följande ändring gjordes:
”§1:1

Namn

Sektionen för borrteknikO-sektionen […]”

Ändring 2: Motionen om medlemmar
På samma möte bestämdes att paragrafen om medlemmar (§2:1) skulle omformuleras
från
”§2:1 Medlem
Den som är från Eslöv och kan sina borrar är automatiskt
medlem.”
till
”§2:1 Medlem
Medlem i sektionen är den som på Lunds tekniska
högskola studerar Borrteknik.”.
Jag yrkar på att ni stadfäster ändringarna enligt ovan i sektionens stadgar.
NAMN NAMNSSON
Ordförande, 20xx
X-sektionen
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